
Èasopis Bratskej jednoty baptistov

Èasopis Bratrské jednoty baptistů

4/13

Modlitba Otče náš

duben - apríl
2013

roèník 83

Téma čísla

Vieme komunikovať s Bohom?

duben - apríl
2013

roèník 83

duben - apríl
2013

roèník 83

duben - apríl
2013

roèník 83

duben - apríl
2013

roèník 83

Blaze těm, 
kdo se na Jeho vůli 
dotazují 
celým srdcem
(Ž 119, 2)

Blaze těm, 
kdo se na Jeho vůli 
dotazují 
celým srdcem
(Ž 119, 2)

Blaze těm, 
kdo se na Jeho vůli 
dotazují 
celým srdcem
(Ž 119, 2)

Téma čísla

Vieme komunikovať s Bohom?

Téma čísla

Vieme komunikovať s Bohom?

Téma čísla

Vieme komunikovať s Bohom?

Téma čísla

Vieme komunikovať s Bohom?



2

re
p

o
rt

á
ž

2

Prečo? To bola otázka, ktorú sme 
si kládli ako tohtoroční návštevníci 
mládežníckej konferencie v Banskej 
Bystrici. V útulných triedach Gym-
názia Andreja Sládkoviča sa nás ve-
čer v piatok 22. februára stretlo viac 
než štyristo. Všetci plní očakávania 
a radosti sme sa presunuli do spo-
ločnej miestnosti, kde sme spolu 
premýšľali nad tou zvláštnou otáz-
kou: Prečo?

Prečo Ježiš žil tak, ako žil? To bola 
téma prvej prednášky, ktorú viedol 
B. Uhrin. Pri jeho rozprávaní sme sa  
zamysleli nad osobnosťou Ježiša a 
znovu sme mohli objaviť veci, ktoré 
v našich mysliach možno už zapad-
li prachom. V sobotu mal hlavnú 
prednášku M. Kevický a jej názov 
bol: Prečo Ježiš trpel a zomrel? 

Tu sme pochopili údel, ktorý Pán 
Ježiš za nás niesol, a jeho dôvod, 
ktorým sme boli my. 

Vyvrcholenie hlavnej témy nieslo 
názov: Prečo bol Ježiš vzkriesený 
a odišiel do neba?, ktorú predná-
šal M. Mišinec. V nej nám pomohol 
nazrieť do úžasného Božieho plánu 
večnosti.

Zábava aj vzdelanie
Všetky tieto prednášky prebieha-

li na hlavnom pódiu. Okrem neho 
bolo zriadené ešte RATIO pódium 
a ART pódium. Na RATIO pódiu 
sa konali vzdelávacie prednášky z 
oblasti života mladého človeka ako 
napr.: Slobodní na periférii, Ako ne-
byť pokúšaný a iné. Naopak ART pó-
dium bolo ladené skôr v oddycho-
vom a umeleckom štýle. Prebiehali 
tu koncerty, chvály, taktiež scénky, 
poetické pásma a svedectvá. Zvlášť 
obľúbeným vystúpením bola Dávka 
smiechu – kresťanský a iný humor. 
Bol to  večer vtipov pod vedením M. 
Sonogu a Z. Kakaša, keď sa hlasitý 
smiech ľudí niesol celou školou. Veľ-
mi zaujímavé boli aj scénky M. Žáka, 
ktoré boli nielen vtipné, ale v sebe 
skrývali aj ponaučenie. 

Oddych aj akcia
Okrem prednášok a seminárov sa 

konali aj turnaje športov: volejbal, 
futbal, stolný tenis a šach.  Tohto-
ročnou novinkou bola športová akti-
vita pre dievčatá s názvom Cvičenie 
na postavu. 

Tí, ktorých športy nelákali, si mohli 
posedieť v kaviarni pri čaji, káve a 
zákuskoch alebo mohli hrať spolo-
čenské hry v DEPO klube. Ak ste tú-
žili po samote, mali ste k dispozícii 
Kaplnku – tichú miestnosť, kde člo-
vek mohol byť 
sám s Bohom, 

modliť sa, čítať alebo len tak sedieť 
a uvažovať. Kaplnka bola otvorená 
nepretržite. Ak sa človek potrebo-
val s niekým porozprávať, boli tu 
duchovní poradcovia, ktorým ste 
sa mohli zveriť so svojimi probléma-
mi. Priestorom na zamyslenie boli 
aj ranné stíšenia.  Kto mal záujem,  
mohol si pri registrácii zobrať text, 
ktorý ho každé ráno uviedol do témy, 
nad ktorou potom celý deň premýš-
ľal. Mladí mohli tento priestor využiť  
individuálne alebo v skupinkách.

K extra vystúpeniam na konferen-
cii patril muzikál Zasľúbená zem a 
prezentácia projektu FUSION.

Túžba nás mladých 
V sobotu večer som – a verím, že 

nie iba ja – prežila príjemné duchov-
né povzbudenie vďaka spoločným 
modlitbám, ktoré boli spontánne 
zvolané vďaka niektorým účastní-
kom konferencie.  Modlili sme sa za 
naše životy, naše zbory a Slovensko, 
prosili sme Boha o prebudenie. Pán 
nás v ten večer spojil do naozajstnej 
rodiny.

Verím, že je to túžbou aj ostatných 
mladých ľudí – ísť do sveta a hlásať 
evanjelium. Mňa k tomu inšpirovala 
tohtoročná konferencia a som vďač-
ná všetkým, ktorí sa na jej realizácii 
podieľali. Nemôžem sa dočkať, kým 
prejde rok a znovu sa budem môcť 
zúčastniť konferencie baptistickej 
mládeže. Dúfam, že sa tam uvidí-
me!

MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA 2013
Banská Bystrica

Prečo?
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Dovoľte mi byť osobný. Je to práve desať rokov, čo pravidelne kážem. 
Odhadujem to na nejakých 350 nedeľných kázní a vyše 500 prího-
vorov na biblických hodinách, stretnutiach mládeže, svadbách, poh-

reboch, konferenciách či táboroch. Osobné rozhovory, maily a telefonáty 
nejdem počítať. Veľa slov. Po desiatich rokoch trochu bilancujem.

Božie Slovo má obrovskú moc. Nebo a zem boli slovom stvorené (Gn 1, 3 
–  26) a všetko je slovom udržiavané (Heb 1, 3). Božím Slovom.

Ako je to ale s naším slovom? Má v dnešnej dobe slovo ešte nejakú váhu? 
Slovo chlapa? Slovo kazateľa? Slovo politika? Obávam sa, že moc ľudské-
ho slova dlhodobo devalvuje. 

Môžu sa také rôzne slová stretnúť? Môže Boh, ktorého slovom všetko 
vzniklo a trvá, brať vážne naše slová? Napriek pochybnej hodnote ľudské-
ho slova, Boh ho berie vážne. Berie naše slová váž-
nejšie ako my!

Všetci s Ním komunikujeme. Niekto ignoráciou či 
urazeným mlčaním, iný nezmyselným množstvom 
nezmyselných slov. Nezabúdajme však, že tak ako 
v bežnom živote, aj vo vzťahu  k Nemu viac povie-
me ne-verbálne.

Po mesiacoch túžby som sa nedávno odhodlal 
začítať do knihy Dallasa Willarda: Hearing God 
(Počutie Boha). Podnadpis upresňuje, že kniha je 
presne o tom, čo som chcel: Rozvíjanie konverzač-
ného vzťahu s Bohom. V prvej kapitole som sa do-
čítal veci, ktoré mi na pár týždňov stačili. Posúďte 
sami:

Obávam sa, že mnoho ľudí chce počuť Boha len 
ako nástroj na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti, 
pohodlia a spravodlivosti. Pre tých, ktorí sa obťažu-
jú poznávaním Božej vôle, však ešte stále platí, že 
„kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho“ (Mt 16, 
25). Moja extrémna zaujatosť spoznávaním Božej 
vôle pre mňa môže naznačovať, na rozdiel od toho, 
čo si často myslíme, že mám príliš veľký záujem o seba, a nie kristovský 
záujem o dobro druhých a Božiu slávu.

Frederick B. Mayer píše, že „kým je prítomná nejaká myšlienka osobnej 
výhody, nejaká myšlienka získania chvály a uznania človeka, nejaký cieľ se-
barealizácie, bude jednoducho nemožné zistiť Boží zámer s nami“ (Dallas 
Willard, Hearing God, str. 27).

Vieme komunikovať s Bohom? Áno aj nie. Niežeby sme to dokázali. On to 
dokázal. On sa k nám priblížil. On sa zjavil. On prehovoril (Jn 1, Heb 1,1 – 3).

A hovorí aj dnes. Mnohými spôsobmi. Môžeme čítať Bibliu, vypočuť si 
brata, prijať vnuknutie,  počuť slová, mať sny a videnia či stretnúť anjelov. 
Jeho cieľom však nie je posielať nám príkazy, zákazy a návody. Jeho cieľom 
je priviesť nás k realizácii plnosti života. K dokonalosti. K tomu, aby sme 
našli stratený raj, niesli Jeho obraz a šírili Jeho prítomnosť. Urobil pre to 
všetko potrebné. Dal svojho Syna a poslal svojho Ducha.  

Teraz volá nás. Chceš počuť Jeho hlas? Si pripravený počúvať?

Benjamín Uhrin
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„A neuveď nás v pokušení.“ 
Tak zní šestá prosba modlitby 

Páně. 
Reformátor Martin Luther o svém 

modlitebním životě říkal: „S pátou 
prosbou uléhám ke spánku, s šes-
tou vstávám.“

Pátá prosba modlitby Páně zní: 
„Odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme svým viníkům.“ 

S prosbou o odpuštění a s od-
puštěním končím den a možná i 
život, nevím, zda se zítra probudím. 
Nemůžu být, žít ani umírat bez od-
puštění.

Šestá prosba modlitby Páně zní: 
„Neuveď nás v pokušení.“ S kaž-
dým novým dnem přichází nová po-
kušení. Celý náš lidský život ze dne 
na den je život opravdu pokoušený, 
vystavený útokům. 

Kdo jiný než Martin Luther mohl 
říci tu větu, neboť po celý život zá-
pasil s pokušením. Slovo pokušení 
- německy Anfechtung – bylo jed-
ním z hlavních výrazů jeho života 
a teologie.

Pokušení nemůžeme zlehčovat. 
Lidské rčení: „Co mě nezabije, to 
mě posílí“ – neplatí.

Pokušení nemáme vítat a už vůbec 
ne provokovat, ale pokud možno se 
od něj odvracet. Je pro nás stejným 
ohrožením jako oheň. A s ohněm si 
přece nelze hrát! 

Pokušení je v našem světě všu-
dypřítomné. Zepředu i zezadu jsme 
obklopeni pokušením a nemůžeme 
se ho zbavit. 

Ohrožuje nás zleva i zprava, jak ří-
ká Ž 91, 7: „Byť jich po tvém levém 
boku padlo tisíc, byť i deset tisíc 
tobě po pravici.“ Tento žalm nás 
vede k rozlišení dvou druhů pokušení.

Pokušení zleva hrozí v situacích 
slabosti – nemoc, chudoba, pohrdá-
ní. Pak je člověk podrážděn k hněvu, 

nenávisti, hořkosti a netrpělivosti. U 
některých lidí to vede k tomu, že 
zatvrdí svá srdce a vzdorují Bohu. 
Jiní se staví do role bezmocné oběti, 
která nic nezmůže, a popírají jakou-
koliv odpovědnost. 

My, lidé, jsme sice slabí a křehcí, 
ale nikdy ne bez pomoci a řešení. 
To se týká i pokušení. Dokládá to i 
staré rčení, dobrá rada: „Milý bra-
tře, nemůžeš sice zabránit tomu, 
aby ptáci létali ve vzduchu nad 
tvou hlavou, ale můžeš zabránit 
tomu, aby si udělali na tvé hlavě 
hnízdo!“ To znamená, že se ne-
můžeme pokušením vyhnout, ale 
nemáme se vzdávat, nýbrž se poku-
šením postavit a odolat jim! Nedo-
volit, aby se z pokušení stal skutek 
– hřích.  Modlitba k nebeskému Otci, 
tato šestá prosba modlitby Páně, je 
účinným nástrojem pro duchovní 
boj s pokušením.

Pokušení zprava je pokušení 
moci, síly, pýchy, slávy, lakomství, 
chlípnosti (nemorálnosti). 

To vše je léčka blahobytu. Každý 
chce být superstar, vyhrát milion 
– o tom je dnešní nabídka světa – o 
tom jsou různé TV show. Také je to 
pokušení mocných a politiků – moc, 
peníze, vliv. Rádi je kritizujeme, jak 
bychom to udělali lépe a jinak. Ale 
obstál bych na jejich místě nebo 
bych skončil stejně? Nefandíme si 
trochu moc? Útok pokušení přichá-
zí zprava i zleva, zepředu i zeza-
du, dotýká se našeho života v celé 
jeho šířce. Ohrožení našeho života 
máme brát vážně a hlavně střízlivě. 
Nemáme se poddávat pokušení ani 
pokušitelským tendencím doby, ale 
máme jim klást odpor a modlit se 
„nevydej nás v pokušení“.

Pokušení je jedním z hlavních 
témat Písma. 

Táhne se Biblí jako červená nit.

Začíná to v knize Genesis, kdy v 
ráji Adam a Eva podlehnou pokuše-
ní, a končí to v knize Zjevení 3, 10, 
kde se mluví o velkém pokušení, 
které přijde na celý svět a prověří 
obyvatele země. Pokušení je mezi 
lidmi stále přítomné a bude trvat až 
do konce světa.

Čtyři různé aspekty pokušení 
– řecky peirasmos. 
1.   Člověk pokouší Boha
2.  Bůh zkouší člověka
3.  Člověk pokouší člověka 
4.  Satan pokouší člověka

1. Člověk pokouší Boha
 Příklad můžeme najít ve Starém 

zákoně v knize Ex 17. 
Izrael je vyveden z egyptského 

otroctví, ale na poušti reptá proti 
svému Osvoboditeli – Bohu, protože 
nemá jídlo a vodu. Izraelci by radši 
zavrhli darovanou svobodu a dali 
přednost otroctví – a plným hrncům 
masa a vody, jako je měli v Egyptě. 
Izraelci říkají: „Proč jsi nás vyvedl z 
Egypta?“ Mojžíš jim odpovídá: „Proč 
pokoušíte Hospodina?“ 

Toto reptání bylo pokoušením 
Boha. Proto dává těmto místům v 
poušti jména Massa (pokušení) a 
Meriba (svár). Je to pokušení zleva, 
pokušení chudoby a nouze. Je pou-
ze dočasné, ale Izraelci byli krátko-
zrací a nevděční. Boží lid se nedrží 
Božích zaslíbení, upíná se na dané 
poměry, pohrdá svobodou, která mu 
byla dána, a tak pokouší Boha. 

Toto pokušení Boha se v Božím 
lidu, církvi objevuje i dnes. Nejsme 
i my podobně reptající, nevděční a 
nevěrní? Neumíme žít ve svobodě, 
kterou nám vydobyl Pán Ježíš Kris-
tus.  Bylo by nám snad lépe pod zá-
konem a pod mocí hříchu?

Příklad z Nového zákona: Sk  5 
– Ananiáš a Zafíra. 

I tito manželé přinášejí a darují svůj 
majetek sboru jako ostatní, dobrovol-
ně. Ale dělají to neupřímně, říkají, že 
dávají vše, ale bokem si část nechá-
vají.  Vydávají křivé svědectví, jednají 
pokrytecky vůči sboru i vůči Bohu. 
Apoštol Petr říká, že „pokoušejí 
Boha“ a „pokoušejí Ducha Páně, 
Ducha svatého“ (Sk 5, 9). To je hřích 
proti Duchu svatému, který podle NZ 
jako jediný hřích nebude nikdy od-
puštěn. S Bohem se nedá ani nesmí 
zahrávat, zkoušet Ho ošálit. „Hrozné 
je, upadnout do rukou živého Boha!“ 
(Žd 10,31).  Zde je příklad pokušení 
zprava – pokušení slávy, pýchy. 

2. Bůh zkouší člověka
O tom mluví Písmo častěji. Řec-

ké slovo peirasmos znamená po-
kušení i zkoušku (Versuchung a 

Modlitba 
Otče náš
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mluví o tom, že nás Bůh zkouší (ne 
pokouší!). Znamená to zkoušku, 
prověření, test. 

Boží zkoušky patří k životu víry.  
Bůh používá zkoušky, aby prově-

řil, otestoval, tříbil naši víru.
 Příklady ze Starého zákona - Ab-

raham má jít na Boží příkaz oběto-
vat svého jediného syna Izáka. Boží 
zkoušky i pokušení zažívají všichni 
mužové a ženy víry – Jákob, David, 
a hlavně Job zažívá zkoušku i po-
kušení až do morku kostí! (zkouší 
ho Bůh nebo ho pokouší ďábel? 
Přijde o všechno, pokušení zleva).  

Job tuto zkoušku nepřijímá němě, 
vytrvá v ní, i když jeho pokoušená 
víra protestuje. Odvolává se k Bohu. 
„To máme od Boha přijímat jen dobro, 
kdežto zlé věci přijímat nebudeme?“ 
Toto Jobovo vyznání víry je prověře-
no jeho životem ve zkoušce.

Ž 139, 23–24: „Bože, zkoumej 
mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, 
ty znáš můj neklid, hleď, zda nejdu 
cestou trýzně, a po cestě věčnosti 
mne veď.“

Když Bůh dopouští zkoušky do 
našeho života, má zájem o ověření 
a osvědčení víry. Jde tedy o posílení 
naší víry.  

O pokušení v Novém zákoně 
– „Kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, 
aby nepadl.“ Křesťan si nesmí dělat 
iluze.

Ale Písmo nám dává i útěchu a 
naději - 1K 10,13: „Nepotkala vás 
zkouška nad lidské síly. 

Bůh je věrný, nedopustí, abys-
te byli podrobeni zkoušce, kterou 
byste nemohli vydržet, nýbrž se 
zkouškou vám připraví i výcho-
disko a dá vám sílu, abyste mohli 
obstát.“    

Podobně i 1 Pt 1, 6–7 říká: „Z toho 
se radujte, i když snad máte ješ-
tě nakrátko projít zármutkem roz-
manitých zkoušek, aby se pravost 
vaší víry, mnohem drahocennější, 
než pomíjející zlato, jež přece bývá 
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší 
chvále, slávě a cti v den, kdy se 
zjeví Ježíš Kristus.“

Jk 1, 2–3: „Mějte z toho jen ra-
dost, moji bratři, když na vás při-
cházejí rozličné zkoušky. Vždyť 
víte, že osvědčí-li se v nich vaše 
víra, povede to k vytrvalosti.“

Jk 1, 12: „Blahoslavený člověk, 
který obstojí ve zkoušce, když se 
osvědčí, dostane vavřín života, 
jejž Pán zaslíbil dát těm, kdo Ho 
milují.“

3. Člověk pokouší člověka
Člověk se stává člověkem v dotyku 

s Bohem. Je bytostí společenskou. 
Neexistuje opravdové a skutečné lid-

ské bytí mimo naše vztahy k Bohu a 
k lidem. 

Připomíná nám to i začátek mod-
litby Páně – Otče náš. Bůh, Otec 
nás všech, nás spojuje jako bratry a 
sestry. V důsledku hříchu dochází k 
pokušení mezi lidmi. Nejen, že Eva 
pokouší Adama, aby jedl ze stromu. 

Ženy jsou pokušením pro muže Gn 
39,7 – Putífarka a Josef v Egyptě. 

Také muži pokoušejí, svádějí a zná-
silňují ženy – 2 S 13 – Amnon a Tá-
mar, 2 S 11 – David a Batšeba, aj.  

Nejen oblast sexuální, ale jakákoliv 
jiná se může stát oblastí pokušení a 
svodu! Také oblast náboženská, du-
chovní – proroci a apoštolové varují 
před cizími kulty a náboženskými 
svody, které vedou Boží lid k odpad-
nutí od víry a od Boha.

Pokušení ke zlému jednání od tzv. 
„přátel“ – Př 1, 10–11: „Můj synu, 
kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! 
Kdyby tě přemlouvali: Pojď s námi, 
vražedné úklady nastrojíme, počí-
háme si na nevinného bez důvodu, 
přijdeme si na rozličný drahocen-
ný majetek a domy kořistí si napl-
níme, spoj se s námi, budeme mít 
všichni jeden měšec – můj synu, 
nechoď s nimi jejich cestou, zdržuj 
svou nohu od jejich stezek.“

V porušeném světě je pokušení na 
každém kroku, proto praví apoštol 
Pavel v listu Ř 12, 2: „Nepřizpůso-
bujte se tomuto věku, nýbrž pro-
měňujte se obnovou své mysli, 
abyste mohli rozpoznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, Bohu milé a do-
konalé.“

4. Satan pokouší člověka, satan-
ské pokušení

Největší a nejtěžší pokušení přichá-
zí od toho, jehož jméno je Pokušitel 
– sám Satan, Ďábel. Pokoušel Pána 
Ježíše a zrazoval Ho od Jeho cesty 
spásy pro nás, pokoušel a ohrožoval 
misii apoštolů a první církve, a jako 
vytrvalý nepřítel bojuje i dnes proti 
Božímu lidu, evangeliu, jednotlivým 
křesťanům. Nejvíce se rozšíří jeho 
pokušení v poslední době, jak ji po-
pisují evangelia i kniha Zjevení.

Zj 3, 10: Mluví o „hodině zkoušky, 
která přijde na celý svět a prověří 
obyvatele země.“

Šance, jak odolat ďábelskému po-
kušení a zvládnout to velké poslední 
pokušení jen z vlastní síly, jsou mi-
zivé, žádné. Můžeme použít jen ná-
stroje, které nám Bůh dal – modlitbu 
a Boží zbroj, uvedenou v Ef  6. ka-
pitole. Protože, jak je psáno v Ef 6, 
12: „nevedeme svůj boj proti lidským 
nepřátelům, ale proti mocnostem, 
silám a všemu, co ovládá tento věk 
tmy, proti nadzemským duchům zla.“ 
1 Pt 5, 8–9: „Buďte střízliví! Buďte 
bdělí! Váš protivník ďábel obchází 
jako lev řvoucí a hledá, koho by 
pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni 
ve víře a pamatujte, že vaši bratři, 
všude po světě procházejí týmž 
utrpením jako vy.“ Abychom odo-
lali pokušení a útokům toho zlého, 
musíme mít oblečenou plnou Boží 
zbroj podle listu Ef 6, 10–17. 

Pokušení Ježíše Krista
Celý Jeho život na zemi byl pozna-

menán pokušením. 
Hned na začátku veřejného vy-

stoupení a po křtu ve vodě a se-
stoupení Ducha svatého, pokouší 
ďábel Pána Ježíše ve třech typic-
kých oblastech života – tělesné 
(jídlo, chleba), duchovní (zázrak, 
má ukázat, demonstrovat Boží moc, 
seskočit z vrcholu chrámu), mocen-
ské (vláda, moc nad světem, poku-
šení moci a podřízení se satanovi). 
Pakt s ďáblem a zaručený zisk moci 
– anebo vytrvat v Božím pověření, 
které může vést k bezmoci a povede 
k bezmoci? Takové je poslední, třetí 
pokušení.

Pokušení Pána Ježíše vrcholí v 
Jeho utrpení. 

V Getsemane se odehrává zápas o 
splnění Otcovy vůle. Mt 26, 38: „ Má 
duše je smutná až k smrti ... Otče můj, 
je-li možné, ať mne mine tento kalich, 
avšak ne jak já chci, ale jak Ty chceš.“ 
Ježíš mluví ke spícím učedníkům: 
„Bděte a modlete se, abyste neu-
padli do pokušení“ (Mt 26, 41). 

1 J 3, 8: „Proto se zjevil Syn Boží, 
aby zmařil činy ďáblovy.“

Pán Ježíš rozumí našim pokuše-
ním, protože byl stejně pokoušen a 
na rozdíl od nás v pokušení nepod-
lehl a nedopustil se hříchu. Ale pro-
tože zná sílu pokušení, může nám 
pomoci.

Žd 4, 15: „Nemáme přece vele-
kněze, kterému by byly cizí naše 
slabosti, vždyť na sobě zakusil 
všechna pokušení jako my, ale ne-
dopustil se hříchu.“

Žd 2, 18: „Protože sám prošel 
zkouškou utrpení, může pomoci 
těm, na které přicházejí zkoušky.“

Prameny:  
Z knihy J.M. Lochmana: 
Otče náš, Kalich, 1993 
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Velkou moc má vroucí modlitba 
spravedlivého (Jk 5,16). Apoš-
tol Jakub píše : „Mnoho zmůže 

modlitba spravedlivého (Jakub 5, 16). 
Modlíme se málo za konkrétní věci? 
Ano, málo. A také krátce. Jestliže není 
modlitba rychle vyslyšena, končíme. 
Týdny, měsíce, roky? Blázníš, Petře? 
A co Monika, matka církevního otce 
Augustina, modlila se za svého syna 
40 let. Jistě, řeknete si, to byl její syn. 
Ale má někdo takovou výdrž? Natož 
se modlit za problém někoho cizího. 
Ale jsme si cizí? Vždyť máme být Tělo 
Kristovo!

Ne, ještě neumíme nést břemena 
jedni druhých

Často jsem někoho žádal o mod-
litbu ve „své" věci. Nicméně VÍM, že 
když jsem o něco poprosil, věci byly 
jiné, než bez modlitby. Také jsem žá-
dal, aby mi druzí říkali svá břemena. 
Pár se jich našlo. Ještě některé nesu 
(neříkám, že denně, ale příležitostně). 
Chci říci, od míry divokosti útoku, ve-
likosti břemene či zajetí spočívá míra 
modliteb církve! Stále se mi připomí-
ná Petr, který byl ve vězení. Celá cír-
kev se za něj modlila a byl zázračně 
propuštěn! Jenže, my křesťané dneš-
ní doby neradi chodíme „s kůží na 
trh". Raději řešíme věc sami, nebo v 
rámci malé skupiny. A také chceme 
vypadat křesťansky „spokojeně". Ne-
mám pravdu? Všimněte si, ve II. K 1, 3 
- 11 verše: „KDYŽ I VY NÁM BUDETE 
POMÁHAT MODLITBOU,“ říká apoš-
tol Pavel. Přečtěte si tu pasáž celou. 
Ano, Bůh křísí mrtvé. Duchovně, du-
ševně i fyzicky. I mne staví znovu na 
nohy, dává výhled, učí mne závislosti 
na Něm a nespoléhání na sebe. Ji-
nak bych to vše neunesl. Často už 
jsem to chtěl „zabalit“ a zbankrotovat. 

Petr Mečkovský

MÁLO SE MODLÍME 

KONKRÉTNĚ

Komunikace je nám dobře zná-
mé a zajímavé téma. Každý 
den komunikujeme – v rodině, 

v práci, ve škole, na ulici. Komuni-
kujeme, kdykoli se setkáme s lidmi. 
Nejde jen o vydávání zvuků, přika-
zování či rozkazování a křik. Komu-
nikaci rozumím tehdy, když mi dru-
hý naslouchá i odpovídá. 

Naše téma se týká komunikace 
člověka s Bohem a Boha s člově-
kem. Je to něco podobného jako 
láska. Kdo nemiluje svého bližního, 
nemiluje ani Boha, to je přece biblic-
ké. Kolikrát se jen s tímto tématem 
setkáváme na stránkách Bible. 

Kdybychom odmítli komunikovat 
s lidmi, jak bychom mohli komuni-
kovat s Bohem?

Babička nepovolila 
Mne a mého bratra naučila ko-

munikovat s Bohem moje babička 
Anna Pospíšilova v době druhé svě-
tové války, kdy jsme ještě byli malí 
kluci. Po celou dobu války jsme byli 
od maminky odloučení. 

Maminka byla na práci v Němec-
ku a my zůstali v Polsku na Śikavici 
- Faustynova u Zelova. Tam, v dřevě-
né chalupě, jsme jako děti dvakrát 
denně, ráno a večer, klečeli na hli-
něné podlaze u postele. 

V zimě byla podlaha hodně stude-
ná, ale babička nepovolila. Tam, u té 
postele, jsme se naučili komuniko-
vat s Bohem - totiž modlit se Otče-
náš, Věřím v Boha a k těm hlavním 
modlitbám - jsme ještě ráno připojo-
vali „Chválu vzdávám Bohu svému 
nebeskému“ a večer „Půjdu spáti, 
dej mi vstátí, ó můj Bože, s mého 
lože, amen“. To byla naše komuni-
kace s Bohem. 

Už jako děti jsme věděli, že nás 
Pán Bůh slyší. Už tehdy jsem poznal, 
jak Pán Bůh na naše modlitby odpo-
vídá. Kolikrát jsme byli zachránění 
před smrti a já jsem tyto záchrany 
již v dětství přičítal Pánu Bohu. 

Jednou před 
námi smrt pří-
mo defilovala se 
zbraní v ruce. Jak 
tehdy Pán Bůh 
podivuhodně za-
sáhl, vidím do-
dnes. Jakoby to 
bylo včera.

Někdy komuni-
kujeme s Bohem 
i beze slov

On slyší naše 
myšlenky. Komu-
nikovat s naším 
nebeským Otcem 
můžeme i pomo-
ci myšlenek. 

On ví, o co Ho 
budeme prosit, dřív, než nám ta věc 
přijde na mysl, než ji vyslovíme, ale 
to neznamená, že Ho o to nebude-
me prosit. 

Nejednou jsem Pánu Bohu děko-
val za to, o co jsem prosil, ale děko-
val jsem Mu i za to, že mi to možná 
i nedá. A nejednou se stalo, že mi 
to nedal, a později jsem Mu byl za 
to vděčný. 

Ale nejednou dostaneme i to, o 
co neprosíme, a není toho málo, a 
nepřijde nám to ani na mysl, že by-
chom to mohli dostat. Ale komunika-
ce s Bohem není jen prosit, ale také 
chválit našeho Boha a děkovat Mu.
 

Hle, Beránek Boží
Dnes se lidé domlouvají přes sa-

telity a ty vzdálenosti jsou ohromné. 
Nebeský Otec nás také slyší pomocí 
„Nástroje“, který na zem poslal skrze 
svého Jednorozeného Syna, Pána 
Ježíše Krista. Když Ho viděl Jan Křti-
tel při křtu u Jordánu, s úžasem řekl: 
„Hle, Beránek Boží“ (Jan 1, 36). 

To On je ten, který nám zprostřed-
koval spojení se svým nebeským 
Otcem. 

Mimo Něj není nikdo, kdo by nám 
zprostředkoval spojení s nebeským 
Otcem. Není to ani ten nejsvatější 
člověk.

Skrze Krista jsme se stali Božími 
dětmi a naše komunikace s Bo-
hem je zprostředkována skrze Jeho 
Syna a našeho Spasitele Pána Ježí-
še! Kdosi řekl, že v Bibli máme číslo 
„telefonu“ k Hospodinu a můžeme 
volat ve dne i v noci. 

Je o tom psáno v knize proroka 
Jeremiáše 33, 3: „Volej ke mně, a 
ohlásím se. Oznámím věci veliké 
a tajné, o nichž nevíš.“

Díky Ti, Kriste, že skrze Tebe může-
me vysílat prosby, děkování, chvály 
našemu nebeskému Otci a že naše 
prosby a chvály se nezadrhnou ně-
kde v mezihvězdných prostorách.

Komunikace 
s Bohem
Vlastimil Pospíšil
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Je nemožné, aby kdokoli z nás 
byl v Božích očích svatý tak, že 
se o to bude snažit z vlastních 

sil nebo silou vůle. Musíme k Němu 
přicházet se slovy: „Pane, nemám 
nic, co bych Ti dal. Musíš to udě-
lat za mne. „Přesto jsme i nadále 
přesvědčeni, že „pokud by se nám 
podařilo zvítězit i nad tím posledním 
zbývajícím hříchem, byli bychom 
schopni žít svatě.
 Takže bereme do ruky meč vůle, 
slibů a dobrých úmyslů  a vyrážíme 
zabít nepřítele ve svých srdcích. Ni-
kdy se ale nemůžeme stát svatými,  
pokud stojíme na půdě samospra-
vedlnosti.
  Ty i já čelíme stejnému hořícímu 
keři jako Mojžíš. 

Tento keř představuje Boží hor-
livé úsilí proti každé, do Jeho pří-
tomnosti vstupující tělesnosti, která 
se vydává  za svatost. Praví nám: 
„Nemůžeš přede Mnou stát na
jakési ztělesněné půdě. Existuje 
pouze jedna svatá půda, a tou je 
víra v Mého  Syna a v to, co vykonal 
na kříži.“
  Je to jediný způsob, jakým kdy 
mohl Pán Bůh zachránit a smířit celý 
svět.  Pokud by spása byla odrazem 
našich vlastních zásluh, pak by se 
jen určitý počet lidí stal kandidáty na 
spasení, ale věřím tomu, že Kristus 
zemřel za všechny.
   Podívejme se třeba na ty nejhorší 
zloděje, násilníky, vrahy, narkomany
nebo alkoholiky – prostě lidi, kteří ni-
kdy neudělali nic dobrého, a prohlas-

me, že „tím, že budou činit pokání  a 
mít víru, mohou být považováni za
spravedlivé v Kristu Ježíši.“ To je 
pravda - spásná Boží moc. Přesto 
mnoho křesťanů žije tak, jakoby je-
jich činy byly dostačující. V soudný 
den budou stát před Pánem Bohem 
ve svém těle a říkat: „Podívej se na 
všechno, co jsem pro Tebe udělal, 
Pane. Snažil jsem se, abych zůstal 
čistý a svatý. Prorokoval jsem, krmil 
chudé, uzdravoval nemocné, vyhá-
něl démony. A to všechno, abych Tě 
potěšil!“
   Ale Pán Bůh nám odpoví: „Nic z 
toho jsi nevykonal skrze moc Mého 
Ducha. Činil jsi všechno z vlastních 
sil. Přijímám spravedlnost pouze  je-
diné osoby a tou je Můj Syn. Ale v 
tobě  Svého Syna nevidím.“
   „Jen díky Němu jste v Kristu Je-
žíši, který se stal naší moudrostí 
od  Boha, naší spravedlností, po-
svěcením a vykoupením. A proto, 
jak je psáno: „Kdo se chlubí, ať se 
chlubí v Hospodinu.” 
(1. Kor 1, 30–31).

 Prameny: 
www.worldchallenge.org

Jeden muž spadol do studne 
a nemohol sa dostať von.

Išiel okolo súcitný človek 
a povedal: „Je mi ľúto, že si tam 
spadol. Cítim s tebou.“

Politik, ktorý sa venoval sociálnym 
otázkam, poznamenal: „Skôr či ne-
skôr tam musel niekto spadnúť.“

Zbožný človek prehlásil: „Do stud-
ne padajú len zlí ľudia.“

Vedec vypočítal, ako sa to stalo, 
že človek spadol do studne.

Opozičný politik na základe uda-
lostí predniesol v parlamente sprá-
vu, v ktorej napadol vládu.

Novinár sľúbil, že napíše polemic-
ký článok do budúcej nedeľnej prí-
lohy.

Praktický človek sa opýtal, či sa  
za studne platia vysoké dane.

Smutný človek vyhlásil: „Moja stud-
ňa je ešte horšia.“

Humorista zavtipkoval: „Hej, ty 
tam dolu, daj si kávu, tá ti zlepší ná-
ladu!“

Optimista utešoval: „Mohol si do-
padnúť aj horšie.“ 

Pesimista mu oponoval: „Daj po-
zor, skĺzneš ešte hlbšie.“

Keď muža v studni uvidel Ježiš, 
podal mu ruku a vytiahol ho von.
   Čo svet najviac potrebuje:
   Trochu viac lásky a trochu menej 
chamtivosti. Trochu viac dávať a tro-
chu menej požadovať. Trochu viac 
úsmevu a trochu menej výsmechu.
Trochu menej kopancov tomu, kto 
leží na zemi. Trochu viac „nás“ a tro-

chu menej „ja“. Trochu viac smiechu 
a trochu menej plaču. Trochu viac 
kvetov na ceste života. A trochu me-
nej kvetov na hroboch.
  Z  myšlienok 

Bruna Ferrera

Ano, modlitba je především chvála, 
adorace, díků činění, oslava Boží, 
proklamace Božího království, ALE 
je také prosbou za sebe i za druhé. 
Celé dlouhé měsíce se snažím uká-
zat, JAK má církev nést břemena 
druhých. Jak se má za sebe modlit. 
Jak se má nést. Jak se má přimlou-
vat. Ptám se na smysl modlitby, Boží 
vůli, za co se modlit, jak se modlit, 
co je to manipulace, co není. Mnoho 
věcí nám Duch svatý zjevuje. Měli by-
chom znát duchovní anamnézu a dia-
gnózu člověka, který žádá o přímluv-
nou modlitbu. Připomenu vám něko-
lik biblických postav mimo apoštola 
Pavla. Eliáše prosila matka mrtvého 
dítěte, žena -vdova žádala o vyřešení 
jistého soudce tak dlouho, až se „na-
štval" a vyhověl jí. Písmo o tom říká: 
„Vyhovím ji, jinak mi sem bude stále 
chodit. Což teprve Bůh! Nezjedná On 
právo svým vyvoleným, kteří k Němu 
dnem i nocí volají, i když jim s pomo-
cí prodlévá?" (Lukáš 18, 5–7). Učme 
se modlit za své problémy, učme se 
modlit také za druhé, v rodině, sbo-
ru, církvi, ve společnosti!. A vytrvej-
me! Chceme se modlit jako církev za 
Petra? Oslovuje nás Pavel žádostí o 
modlitby za sebe? Nebo si říkáme: 
„Ten bratr, ta sestra,  mi za to nesto-
jí, jeho prosby jsou nějaké divné.“
Skutečně, mnoho věcí nám Duch sva-
tý zjevuje. Měli bychom znát duchovní 
anamnézu a diagnózu člověka, který 
žádá o přímluvnou modlitbu. Uč-
me se tedy modlit za své těžkosti, 
učme se modlit také za druhé. A 
vytrvejme! Je také psáno: „Ale na-
lezne Syn člověka VÍRU na zemi, až 
přijde?" Máme víru pro dlouhodobé, 
téměř neřešitelné případy? Chce-
me se opravdu modlit jako církev za 
Petra? Oslovuje nás Pavel žádostí o 
modlitby za sebe? Nebo si říkáme, ty 
prosby jsou nějaké divné a moc se to 
vleče, kdo ví, co je Boží vůle? 

JEDINÝ ZPŮSOB 
JAK SE STÁT 
SVATÝM
David Wilkerson

Človek v studni
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Niekto povedal, že modlitba sa 
môže stať jedným z najcen-
nejších rozhovorov dňa.

Myslím, že o túto skúsenosť by 
sme sa mali stále nanovo usilovať. 

Modlitbu rozvíjať, v duchu Písma, do 
kreatívnych možností – vo všetkom, 
na každom mieste, vždy, každou 
modlitbou... Nemáme konať podľa 
príkladu pohanov, množiť prázdne 
slová a mnohovravnosťou sa do-
máhať vypočutia, nech však modlit-
ba zostane rečou srdca –  v duchu 
a v pravde. Potom sa aj nášho slabé-
ho nemohúceho vzdychu ujme Svä-
tý Duch, pomôže našim slabostiam, 
prihovorí sa za nás, lebo vie najlep-
šie, čo potrebujeme. 

Modlitba, ktorá sa rodí v súčinnos-
ti Ducha a túžiaceho srdca, stojí na 
Božej vernosti, nachádzame odpo-

veď a opravdivý vzdych nás privedie 
k prameňu vody prúdiacej k večné-
mu životu.

„Pane, nauč nás modliť sa, aby sme 
s učeníkmi ochotne vychádzali zo 
sféry viditeľného sveta a vstúpili do 
pripravených oblastí viery, kde zo-
silnie naša dôvera a nádej, ku ktorej 
sme boli povolaní. 

Poznaj naše srdce, poznaj naše 
myšlienky, ale predovšetkým nás 
usvedčuj, aký si svätý, majestátny 
a plný milosrdenstva.“ Nezmeníme 
svet, ale bude sa meniť to najosob-
nejšie a najbližšie: naše svojvoľné, 
krehké a nepokojné srdce.     

Ďalší deň

Na ôsmy deň si prišiel Hospo-
din prezrieť svoje stvorenie, či 
je všetko tak, ako má byť.

V korytách riek ležali krásne sivé, 
zelené a vzorkované balvany. Ale pod 
zemou boli kamene natlačené jeden 
na druhom. Boh ich pohladil a zrazu 
sa z nich stali diamanty, smaragdy 
a tisíce blýskavých drahokamov.

Hospodin sa pozrel na záhony 
kvetov. „Jeden je krajší ako druhý, 
ale niečo im chýba,“ pomyslel si 
a zľahka na ne fúkol. Kvety zahalila 
príjemná vôňa.

Priletel vtáčik a sadol si svojmu 
Stvoriteľovi na  ruku. Bol sivý a smut-
ný. Boh mu niečo zapískal a slávik 
začal krásne spievať.

Potom pozrel aj hore a povedal 
niečo nebu. To radosťou sčervenalo 
a hľa, bol tu západ slnka. 

Ale čo pošepkal Hospodin do ucha 
človekovi, aby sa stal človekom?  
V ten deň na úsvite dejín mu pošep-
kal tri slová: „Mám ťa rád!“

                        Z myšlienok 
Bruna Ferrera

„Zploď země trávu a bylinu vy-
dávající símě, a strom plodný, ne-
soucí ovoce…“ 

(Gen 1, 11).                                    
                                

Blíží se jaro, v přírodě nastává ex-
ploze. Pupeny stromů vypadají, 
jako malé bombičky. Na větvič-

kách výhrůžně trčí vzhůru, připrave-
ny každou chvíli vybuchnout. Jejich 
exploze však nikoho nezraní. Bude 
tichá a krásná, naprosto pokojná a 
mírumilovná. První probuzené včely 
nemotorně narážejí do oken a pátra-
jí po loňských květinových truhlících. 
Pod okny v trávě kvetou fialky a na zá-
honku čemeřice. Mrkají na nás i sed-
mikrásky. Ach ty lidské ruce a nohy! 
Běhají, šlapou a trhají.

Chovejme se ohleduplně
Dnes jsem dočetla knihu dopisů od 

C. S. Lewise: „Promluvy o modlitbě“. 
Autorův pohled na stvoření je fasci-
nující. Říká, že každý keř je zjevením 
Boha, nejen ten „hořící“. Zout si tak 
boty a našlapovat opatrně…půda pod 
Božím dotykem je svatá…  Chození 
po travnaté zemi však může být pro 
citlivější povahy problémem. Pod bo-
tou totiž máme plno života. Těch ma-
lých tvorečků s křídly i bez nich, těch 
křehkých stonků, poupat a květů! Měli 
bychom se nejspíš vznášet, abychom 
tomu všemu neublížili. Nebo chodit 
alespoň po vyšlapaných cestách.  Ale 
my nejsme andělé a brouzdat lou-
kou se nám velice líbí. Ohleduplnější 
chování je však možné pro každého 
z nás. Nespočívá ve snižování naší 
váhy, spočívá v citlivějším a respektu-
jícím přístupu. Nejen jednotlivce, ale 
především průmyslové společnos-
ti. Že na to málo slyšíme, je zřejmé. 
Důsledky jsou na životním prostředí 
vidět a některé už nepůjdou nikdy 
napravit. Do světa již nevrátíme velký 
počet vymizelých druhů rostlin a živo-
čichů. Pestrost a krása našeho světa 
díky činnosti člověka značně zchud-
la. Lidské ruce a lidský hřích ji ničí.
Naše sobectví a tvrdost nám zaslepují 

oči. Kristus na kříži řekl: „Otče, odpusť 
jim, vždyť nevědí, co činí“. A Bůh teh-
dy obrátil všechno zlé v dobré.

Boží perspektiva 
Velikonoční ráno přineslo do světa 

průlomovou zvěst:  Kristus byl vzkří-
šen k životu!  On žije! Každý věřící 
může tuto pravdu ve svém životě 
okoušet. „Okuste a vizte, jak dobrý 
je Bůh,“ nabádá Písmo. „Jaký z to-
ho mohu mít užitek já,“ ptá se člověk. 
Všem prozraďme, že je mnohem vět-
ší, než teplo ze skáceného stromu, 
či zisku z prodaných dřevěných vý-
robků.  Život znovu povstal a může 
být darován. Tato dobrá zpráva však 
přináší prospěch jen těm, kdo ji pro 
sebe opravdu přijmou. Kristus vytrpěl 
zástupně naše potrestání a člověk 
dostává perspektivu nového života.
My, lidé, se sami v lecčem podobá-
me dřevorubcům. Kácíme svá dobrá 
předsevzetí, osekáváme cizí i svůj 
život, dobré snahy svých nejbližších. 
Na konci roku si slibujeme, že takhle 
ne, že příště už to bude lepší. Jenže! 
Známe to, a známe se. Měli bychom 
si uvědomit, že Bůh trpí ve svém stvo-
ření každým naším zlým činem. Je 
psáno: „Cokoliv jste učinili nejmenší-
mu ze svých bratří, mně jste učinili.“ 
Způsobujeme si hodně bolesti.

Jak jinak se chová láska! 
Ta, přestože trpí, rozdává se. A Bůh 

je nejvyšší láska! V Jeho stvoření vi-
díme Jeho štědrost – v každém stro-
mě, keři, květině, ovoci, které dává 
lidem. Kolik rozmanitosti je tu skryto a 
pro nás připraveno! Až přechází zrak, 
čich, chuť i hmat. „Někdo“ nám to dal 
a Ten „Někdo“ nás má zřejmě velmi 
rád.  Přestože Jej to hodně stálo a 
stále Ho to něco stojí!  Cenou je obě-
tovaný život a ten přece nikdo nedá-
vá snadno. A Bůh? Sám Kristus před 
svou obětí říká: „Vezměte a jezte! Toto 
je moje tělo a toto je moje krev.“ 

Julius Stupka

Najcennejší rozhovor

Potom řekl Bůh: 
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Každý z nás má zkušenosti s vy-
slyšením proseb. Bůh nám od-
povídá někdy ihned, jindy za 

několik dnů a možná i let. 
Rád bych se s vámi podělil o jednu 

svou osobní zkušenost.
S manželkou jsme se ne vlastní vi-

nou dostali do situace, že jsme jedno-
ho rána nevěděli, za co zítra koupíme 
chleba. Nakladatelé nám peníze nepo-
sílali. Byla to doba, kdy ani oni neměli 
peníze. 

S manželkou jsme se při snídani 
modlili a říkali jsme: „Pane, za co zít-
ra koupíme chleba?“ Boží odpověď 
byla rychlejší než let rakety. Řekli jsme 
amen a v tom momentě někdo zaťukal 
na dveře a manžela šla otevřít. Přede 
dveřmi stála poštovní doručovatelka a 
přinesla peníze od jednoho nakladatel-
ství za knížku. Chvíli jsem překvapením 
nemohl chytit dech. Pán Bůh o naší si-
tuaci věděl mnohem dříve, než jsme se 
do ní dostali. Pán Bůh vyslýchá naše 
modlitby, snad i podle naši potřeby. 
Bůh nás nikdy nenechá „ve štychu“, 
o samotě, bez povšimnutí, abychom 
zůstali bez pomoci. Není pravdou, že 
Bůh o nás nemá zájem, že Ho naše 
problémy a starosti nezajímají. Zajímají 
Ho více, než si dovedeme představit, 
více, než naše starosti o nás samotné. 
Podobná událost se nám stala i nyní, v 
době dopisování tohoto článku. 

DESET VELKÝCH SLOV 

PAPEŽE 
BENEDIKTA XVI

2005 
(krátce po volbě za papeže):
„Prosím o shovívavost, když udě-

lám chyby jako každý člověk.“
2005 
(při Světovém dni mládeže v Kolíně):

 „Na církvi lze mnoho kritizovat. 
Víme to a Pán nám řekl: Ona je sítí 
s dobrými i špatnými rybami, pole 
s pšenicí i plevelem.“

2006:
„Rozdělení křesťanů je skandálem 

pro svět a překážkou při zvěstování 
evangelia.“

2006:
„Misie církve nespočívá v obha-

jování moci ani v držení majetku… 
Víte, že církev nechce nikomu něco 
vnutit. Prosí jen o to, aby mohla žít 
ve svobodě, aby ukázala Toho, kte-
rého  nemůže skrývat, Ježíše Krista.

2007:
„Modlitba není vedlejší věcí, není 

cokoliv, nýbrž je otázkou života i 
smrti. Povzbuzuji všechny hledat 
v této postní době ticho a soustře-
dění a dát víc prostoru meditaci nad 
Božím Slovem.“

2007:
„Svět bez Boha je světem bezna-

děje (Ef 2,12). Jen Bůh může vytvo-
řit spravedlnost. A víra nám dává 
jistotu: On to činí… Jako křesťané 
bychom se neměli ptát jen: Jak se 
mohu sám zachránit? Ale také: Jak 
mohu sloužit, aby také druzí byli za-
chráněni a aby také druhým vzešlo 
světlo naděje? Pak jsem také udělal 
nejvíc pro svou vlastní záchranu.“

2008: 
„Obraťme se k Ježíši! On sám je 

cestou, která vede k věčnému štěs-
tí, pravdou, která splňuje nejhlubší 

touhy našich srdcí, a životem, který 
vždy daruje novou radost a naději 
nám i našemu světu. Amen.“

2009: 
„Víra znamená rozhodnutí pově-

dět zcela „ANO“ k Ježíši Kristu a 
jeho poselství. Kdo věří Kristu, svěří 
se mu a dá se vést jeho slovem, ten 
může s Petrem v dnešním evangeliu 
vyznávat: „Pane, Ty máš slova věč-
ného života… Chceme každý den 
obnovit své rozhodnutí pro Krista, 
a spolupomáhat, aby lidé poznali 
Toho, který chce všem darovat spá-
su a život.“

2011: 
„Škoda církve nepřichází od jejich 

protivníků, nýbrž od vlažných křes-
ťanů.“

2012: 
„Jediný úklad, kterého se musí 

církev bát, je hřích jejích vlastních 
členů.“

Idea 2013   
Př. E.T.

Konstantin Veliký svolal v roce 
325 koncil do Niceje (Nikaje). 
Jednalo se o dlouholetý spor 

v církvi o určení termínu Velikonoc. Kon-
cilu předsedal biskup Hosius z Cordo-
vy v Hispánii (Španělsko), který dlel 
u císařského dvora, a dostavilo se 
celkem 300 biskupů, tj. čtvrtina bis-
kupů z celkového počtu. Osobně se 
zúčastnil i císař Konstantin Veliký a do 
jednání aktivně zasahoval. 

Koncil požádal římského biskupa 
(papeže), aby římským zákonem zave-
dl do kalendáře jednotné datum Veli-
konoc. Do tohoto „sporu“ také zasáhl 

i císař. Prosazoval svoje věci, byl totiž 
stoupencem biskupa Aria a nehledal 
pokoj pro církev. 

Pověřil církev alexandrijskou, která 
měla k dispozici nejzdatnější astrono-
mické odborníky, aby každý rok vypo-
čítávala velikonoční termín. Ta určila 
rozdíl mezi západními a východními 
Velikonocemi. 

A zde je počátek dvou termínů Ve-
likonoc: Tzv. „západní“ termín, který 
světí Evropa, Amerika, atd., a dále ter-
mín Velikonoc východních křesťanů, tj. 
církví pravoslavných.

Zdálo se, že spor byl do určité míry 
vyřešen. Přítomný Arius s dvěma dal-
šími biskupy – jeho stoupenci, byli 
z církve vyloučeni a spor na nicejském 
koncilu byl ukončen.

Dvoje Velikonoce
Vlastimil Pospíšil

Bůh 
slyší okamžitě
Vlastimil Pospíšil
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Matouš 22, 35–38  
Jeden jejich zákoník se ho otá-

zal, aby ho pokoušel: „Mistře, kte-
ré přikázání v zákoně je největší?"

On mu řekl: „Miluj Hospodina, 
Boha svého, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou mys-
lí. To je největší a první přikázání.“

Kontext tohoto verše je záko-
ník, který chtěl Pána přivést 
do rozpaků otázkou: „Mistře, 

které přikázání v zákoně je největší?" 
Co asi čekal, že Pán odpoví? 

Desatero má deset přikázání. Kte-
rému z nich dává přednost Bůh? Ur-
čitě se touto volbou nechá nachytat, 
protože zjistíme - ne čemu vlastně 
dává přednost, ale hlavně co si do-
voluje říct, že je druhořadé. V tom 
byla ta past. Dovolit si ignorovat 
část desatera, to je neodpustitelné. 

Zákoníci totiž ve svém výkladu 
rozlišovali a rozdělovali přikázání 

na „lehká a těžká“. Ptám se: „Můžeš 
milovat Boha i dnes, když rozdělu-
ješ Boží přikázání na nejdůležitější 
a druhořadé? Proč by nám Bůh dal 
druhořadá přikázání?“

Jenže Pán Ježíš všechny překva-
pil, když shrnul první polovinu desa-
tera, která se zaměřuje na vztah s 
Bohem. Místo aby řekl: Sabat je tím 
nejdůležitějším, řekl: „Pokud chcete 
nějaké pořadí, tak tu je máte. Řeknu 
vám, o čem je.“ 

Desatero je o lásce k Bohu a 
k bližnímu. Miluj Hospodina, Boha 
svého, celým svým srdcem, celou 
svou duší a celou svou myslí.

Místo aby mluvil o povinnosti, pra-
vidlech, nařízeních, normách, mluvil 
o lásce k Bohu. 

Chcete vědět co je nejdůležitější 
pro Boha? Tak je to právě to, abyste 
Ho milovali.

Není větší věc, než abychom také 
milovali Boha. Jak Ho máme milo-

vat? Ne trochu, ne na polovinu, ne 
občas, ne jenom když život jde bez 
problémů.

Máme Ho milovat na 100%.
Máme Ho milovat se vším, co 

máme. 
Do této lásky máme aktivně zapo-

jit: celé své srdce, duši a mysl.
1. Mysl je naším intelektuálním a 

myslícím centrem a také centrem 
našich sklonů a postojů.

2. Srdce je zdrojem našich myšle-
nek a činů.

3. Duše je centrem našich citů.
   

Milovat Ho celou svojí myslí – zna-
mená více Jej poznávat. Milovat 
Boha celým svým srdcem – zname-
ná více zakoušet Jeho lásku. Milo-
vat Boha celou svojí duší – znamená 
sloužit Jemu.

Billy Graham napsal: „Když pře-
mýšlím o Boží lásce, mám sklon 
zabývat se všemi dobrými věcmi, 
které pro mě udělal. Ale potom se 
musím zastavit a uvědomit si, že i 
tehdy, když okolnosti byly těžké a 
cesta nejasná, mě Bůh obklopoval 
svou láskou. 

Boží láska je stejně reálná a stejně 
mocná v temnotě i ve světle. Právě 
proto smíme doufat! 

Bůh chce, abychom Ho milovali 
celou osobností, i když svítí slunce, 
i když ho mraky zakrývají. 

On se nemění, zůstává naším mi-
lujícím otcem. Proto si člověk nemů-
že nechat nic pro sebe. Boží láska je 
bezpodmínečná, a proto ani člověk 
nemůže klást Bohu podmínky.

Anton Kner napsal: „Pane, Ty jsi 
sochař a já jsem hlína ve Tvých 
rukou. Dej, ať se vždy nechám 
poddajně přetvářet, tak bude mé 
srdce milovat a stane se mistrov-
ským dílem Tvé lásky.“

„Tak jedinou obětí navždy přivedl 
k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ 
Židům 10,14

Vždy jsem byla kritická k sobě i 
k jiným. Boha jsem vnímala tak, že 
se na mne dívá zvětšovacím sklem 
a dělá si poznámky o každičkém 
mém pohybu. Když jsem šla do 
kostela nebo jsem udělala nějaký 
dobrý skutek, udělal si do svého 
záznamníku čárku. Do stejného zá-
znamníku si však značil i moje chy-
by, hříchy a nedokonalosti. Věřila 
jsem, že Bůh mi daruje tolik ze své 
lásky a přijetí, kolik „dobrých“ čárek 
posbírám. Toto nesprávné vnímání 
Boha mělo obrovský vliv na moje 

manželství. Myslela jsem, že když 
Bůh stále zkoumá a hledí na moje 
chyby, měla bych také tak pozorně 
zkoumat svého manžela. Uprostřed 
jednoho takového „zkoumání“ jsem 
manželovi řekla několik nepěkných 
a velmi zraňujících slov. Hned jsem 
věděla, že musím tento hřích oka-
mžitě vyznat Bohu a prosit o odpuš-
tění. V minulosti, když jsem Bohu 
vyznala všechny svoje zlé skutky, 
čekala jsem od Něj neochotnou 
odpověď: „Dobře Terezo, odpouš-
tím ti. Poznačím si tvoje vyznání do 
zápisníku a tentokrát to necháme 
tak.“ Nyní mi ale můj nebeský otec 
velmi něžně řekl: „Vím, co jsi uděla-
la, Terezo, odpouštím ti.“ Když jsem 

slyšela Boží pravdu, že ví o mých 
hříších a přesto mne přijímá, spadlo 
ze mne veliké břemeno. Uvědomila 
jsem si, že Bůh nedrží v ruce lupu, 
aby mne zkoumal. Místo toho drží 
ve své ruce trnovou korunu, kterou 
měl Jeho Syn, a hřeby, jimiž probodli 
Jeho ruce a nohy. 

Viděla jsem Boha, jaký opravdu 
je: Nebeského Otce, který vidí mou 
zdokonalenou podobu skrze kříž 
svého Syna. Proto bych také ráda 
odložila zvětšovací sklo, kterým po-
zoruji svého manžela.

Otec nedrží v ruce lupu
Tereza Ferguson

Největší přikázání

Nick Lica
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Udílí Pán Bůh laskavost, hojnost 
požehnání a štědrost své milosti 
hladovějícím a čekajícím srdcím?

Odpověď zní: ano – a najdeme ji 
znázorněnou v první kapitole Luká-
še.

Anděl se ukázal Marii, aby jí ozná-
mil úžasné události, které se v jejím 
životě stanou: „Byl poslán od Boha 
anděl Gabriel do galilejského města, 
které se jmenuje Nazaret, k panně 
zasnoubené muži jménem Josef, z 
rodu Davidova; jméno té panny bylo 
Maria. 

Přistoupil k ní a řekl: ‚Buď zdráva, 
milostí zahrnutá, Pán s tebou.‘ Ona 
se nad těmi slovy zarazila a uvažo-

vala, co ten pozdrav znamená“ (Lu-
káš 1:26-29).

Bibličtí učenci říkají, že Marie byla 
velmi mladá, pravděpodobně nácti-
letá. Představ si, jaká to pro ni mu-
sela být zvláštní událost.

Byla to prostá dívka z téměř ne-
známé vesnice a rodiny a před ní 
stojí anděl: „Anděl jí řekl: ‚Neboj se, 
Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle, počneš a porodíš syna a dáš 
mu jméno Ježíš“ (Lukáš 1:30-31).

Marie se zdá být na rozpacích, 
když to slyší; tomu je snadné poro-
zumět. 

Žije v kultuře, kde dominují muži, 
má malý vliv a pravděpodobně malá 
očekávání ve svém životě. Má výsa-
du být dobrou manželkou a matkou, 
ale nic dalšího.

 Mnozí z nás jsou jako Marie. Rádi 
bychom viděli, jak se naše okolnosti 
proměňují. 

Chceme vidět své nemocné pří-
buzné uzdravené. 

Toužíme po tom, aby naše pro-
blémové dítě nalezlo svůj smysl v 
Kristu, nebo aby se naše napjaté 
manželské vztahy navrátily ke dří-
vější radosti. 

Myslíme si jako Marie: „Pane, můj 
život vůbec nezrcadlí Tvou milost. 
Potřebuji, abys do něj vnesl Své 
světlo.“ Jak bychom se cítili, kdy-
bychom uslyšeli hlas z nebes, který 
nám říká: „Ty máš Boží milost!“?

Hlavu vzhůru! Bůh skutečně na 
tebe shlíží s milostí – zvláště, pokud 
budeš volat spolu s Marií: „Pane, 
chci vidět, jak se v mém životě osla-
víš!“

Prameny: www. 

Hospodin je můj pastýř,
– to je vztah s Bohem;
nebudu mít nedostatek.
– to je Boží zajištění všech našich 
potřeb!
Dopřává mi odpočívat na travna-
tých nivách,
– to je odpočinek;
vodí mě na klidná místa u vod,
– to je občerstvení;
naživu mě udržuje,
– to je uzdravení;
stezkou spravedlnosti mě vede,
– to je vedení;
pro své jméno.
– On je smysl všeho našeho bytí!
I když půjdu roklí šeré smrti,
– to je zkouška;
nebudu se bát ničeho zlého,
– to je ochrana;
vždyť se mnou jsi ty
– to je Jeho věrnost!
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují
– to je kázeň a poslušnost!
Prostíráš mi stůl před zraky protiv-
níků,
– to je naděje;
hlavu mi olejem potíráš,
– to je požehnání;
kalich mi po okraj plníš
– to je hojnost!
Ano, dobrota a milosrdenství pro-
vázet mě budou všemi dny mého 
žití
– to je požehnání.
Do Hospodinova domu se budu 
vracet do nejdelších časů
– to je věčnost.

Vím, 
že Vykupitel můj 
živ jest
Marie Rafajová

Vím, že jsi živ, a kořím se Ti v prachu,
vím, že jsi živ, bych věčně mohla žít,
vím, že jsi živ, a srdce nezná strachu, 
byť stínem smrti bylo mu i jít.

Vím, že jsi živ, by umřít mohlo ve mně
mé staré „já“, jež nechtělo se vzdát,
to z mého „já“, co vzešlo z této země
a cos mi přišel pomoct pochovat...

Vím, že jsi živ, vždyť v srdce žiješ chrámě,
vím, že jsi živ, vždyť slýchávám Tvůj hlas,
Tvé objímá mne často něžné rámě,
Tvá ruka slzy stírá z mých řas...

Vím, že jsi živ, že vítězství Tvé jisté,
Že nekryje Tě v sobě tmavý hrob.
Vím, že jsi živ, a k Tobě, živý Kriste,
dnes volám: „Rosou k životu nás skrop!“

Žalm 23

MILOST 
PO CELÝ ŽIVOT

V každičkém čase miluje přítel, zro-
dil se bratrem pro doby soužení. 

(Př 17, 17)
Lepší je shovívavý než bohatýr, a 

kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele 
města.                                  

(Př 16,  32)
Hlahol Bohu celá země! Pějte žalmy 

k slávě Jeho jména. Jeho chválu šiřte 
chvalozpěvem.                       

(Ž 66, 2)
Ztišením se sluší Tebe chválit, Bože 

na Siónu, plnit Tobě sliby. K Tobě, jenž 
modlitby slyšíš, přichází veškeré tvor-
stvo.                                     

(Ž 65, 2–3)
Na Hospodina slož svoji starost, po-

stará se o tebe a nedopustí, aby se 
kdy spravedlivý zhroutil.       

(Ž 55, 23)

Kristova cesta z nebe do jeslí v 
Betléme je pro mne vzorem pro 
každodenní život. On opustil 

svůj svět a vstoupil do mého.
  Opustil bezpečí a neporušitelnost 
nebe, vstoupil do mého chaosu, do 
pro Něho nezvyklého a hříchem na-
plněného světa. Proniknout do světa 
toho druhého je stejně těžké, ale zjis-
til jsem, že když opouštím svůj svět, 
prohlubuje se pocit vzájemné jednoty.

David Ferguson

Pravdy písma



12

ro
zh

o
vo

r

Ak je cirkev uzavretá, určená 
iba pre tých, čo sú v jej „vnút-
ri“, a nepôsobí misijne, potom 

neplní svoje primárne poslanie – 
hlásanie evanjelia Pána Ježiša Kris-
ta. Ako je to s nami? Sme zbytoční, 
alebo sa úplne oddávame nášmu 
poslaniu? 

O rozhovor som požiadal Tomá-
ša Valchářa, predsedu misijného 
odboru BJB na Slovensku.

Tomáš, svoju službu vykonávaš už 
vyše pätnásť rokov. Ako sa vyvíjala 
misia počas tvojho pôsobenia?

Vidím to v kontexte celkového 
stavu kresťanstva vo svete a aj v 
Európe, kde je misia reálne už dlh-
ší čas na ústupe. Je to veľká výzva. 
Hlavné misijné ťaženia sú v súčas-
nosti napríklad v Južnej Amerike, 
kde sú veľké prebudenia. Na starom 
kontinente je to pravý opak. 

Keď sa pozerám na BJB, podľa šta-
tistík v roku 2006 sme mali 1993, te-
raz máme 1924 členov. Ten celkový 
vývin vidím v tom, že neustále pretr-
vávajú naše choroby alebo problémy, 
ktoré neumožňujú vážnejším spôso-
bom oslovovať spoločnosť mocou 
evanjelia. Keď sa pozerám naspäť, 
tak od pádu komunistického režimu 
vzniklo iba pár nových zborov alebo 
misijných staníc. Najväčším rastom 
prešiel bratislavský zbor Viera, ktorý 
z 20 – 30 členného zboru narástol 
za 20 rokov na dnešných 180 čle-
nov, osamostatnila sa stanica Svätý 
Peter. Potom tu máme nové misijné 
stanice Veľký Krtíš, Nové Zámky, 
Prešov. Väčšinou však ako jednota 
pôsobíme na tých istých miestach.

Aké „choroby“ nám bránia v ras-
te?

Osobne vnímam hlavný moment v 
tom, že cirkev prestáva byť hnutím 
vypôsobovaným Duchom Svätým a 
viac inklinuje k organizácii, kde chý-
ba spontánnosť reakcií ľudí na pôso-
benie Božieho Slova pod vedením 
Ducha Svätého. Skôr sme sústrede-
ní na chod cirkvi, jej zabezpečenie a 
podobne. Vyzerá to tak, ako keby sa 
cirkev „ubytovala“, namiesto toho, 
aby bola cirkvou na ceste, ktorá 
kráča, nasleduje Krista a reaguje na 
potreby okolo seba.

Čísla hovoria jasnou rečou – ne-
máme kvantitu. Máme aspoň kvali-
tu?

Závisí to od toho, z akého uhla 

pohľadu sa na kvalitu po-
zeráme. Verím tomu, že nie 
je možné oddeliť kvalitu od 
kvantity, ale je možné oddeliť 
kvantitu od kvality. Znamená 
to, že veľké počty nemusia 
znamenať, že všetko je du-
chovne v poriadku, lebo ľudia 
sa vedia nadchnúť z rôznych 
príčin. Na druhej strane verím 
tomu, že kde je duchovná 
kvalita, ktorú si Boh želá, tam 
aj Boh pridáva a požehnáva kvanti-
tatívne. Tak to vidím v Biblii. V Skut-
koch v druhej kapitole čítame, že 
keď cirkev zápasila a reagovala na 
Božie Slovo a prácu Ducha Svätého 
v spoločenstve, kde si vzájomne po-
máhala a zápasila o svoju výpoveď 
smerom k okoliu, Boh sa k nej nad-
prirodzene priznával znameniami, 
zázrakmi a  na každý deň pridával 
nových učeníkov.

Kvantita je prirodzeným dôsled-
kom toho, keď si cirkev plní svoju 
úlohu, ktorú by som zhrnul do troch 
bodov: oslava Boha, vnútorný rast a 
misia. Verím tomu, že keď cirkev na 
úrovni spoločenstva a aj  na úrovni 
jednotlivca zápasí o vyváženosť v 
týchto oblastiach, Boh sa k nej pri-
znáva.

Čo ťa v tvojej práci posilňuje k 
tomu, aby si videl jej zmysluplný 
význam?

Uvedomujem si, že nie je v na-
šich rukách obrátiť ľudí, ale v rukách 
máme rozsievanie Evanjelia. Vždy 

som bol vďačný za to, že mám širo-
ké pole možností, ako byť nápomoc-
ný zborom a jednotlivcom v službe 
rozsievania. V tomto vidím ťažisko 
pre seba a aj pre cirkev. V jednote 
sú ľudia a aj zbory, ktoré vedú zá-
pas o rozsievanie. To, že môžem byť 
súčasťou tejto veľkej sejby, mi  dáva 
nádej a radosť. 

Aké formy rozsievania sú v dnešnej 
dobe účinné?

Najväčší dôraz by som položil na 
vyznávačský život každého jednot-
livého kresťana, ktorý je duchovne 
vystrojovaný, zmocňovaný v kontexte 
svojich životných podmienok, zamest-
nania, rodiny. Keď je kresťan živým 
svedkom Kristovým, je to najúčin-
nejší nástroj. Keď je autentický a to, 
čo žije, čo vyznáva, je naozajstné, 
úprimné a ľudia to na ňom môžu vi-
dieť. To je dnes v 21. storočí veľmi 
dôležité. Ak nám ľudia budú môcť 
veriť, budú brať vážne aj odkaz, kto-
rý nesieme.

Cirkevné spoločenstvo by záro-
veň nemalo byť založené na tradícii 
a forme, ale na tom, že keď sa stre-
táva, je prítomný Duch Svätý, ktorý 
mocne pôsobí. Potom ľudia, ktorí 
prichádzajú do cirkvi, sú konfronto-
vaní s pôsobením Ducha a odchá-
dzajú zmenení. Toto považujem za 
kľúčové a sám si kladiem otázku, 
kde sa v súčasnosti nachádzame.

Na ďalšom mieste sú potom akti-
vity zamerané na potreby ľudí okolo 
nás v rôznych oblastiach. Keď sa im 
v ich problémoch stávame blížnymi, 
je to veľmi dobrý spôsob ako otvárať 
dvere a srdcia pre počutie evanjelia.

Akú pomoc ponúka misijný odbor 
zborom v tomto zápase o nesenie 
evanjelia?

Je to konzultačná činnosť, aby 
zbor pri vytváraní svojich misijných 
pohľadov mal úplnejší pohľad na 
problematiku. 

Ďalej ponúkame moderné ná-
stroje pre priblíženie sa dnešnému 

Problémy a perspektívy 

misie
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Ve Starém Zákoně lidé nepřišli k oltáři s beránkem, který by byl s vadou, 
anebo slepý či chromý. Museli přinášet Hospodinu to nejlepší. Kdy 
přicházíš k Pánu s modlitbou? Je to ve tvém nejlepším čase, v době, 

kdy jsi zcela probuzený? 
Nebo spíše přicházíš k Pánu Bohu ráno, aby ses modlil 

za svaté věci s myslí plnou starostí a plánů, nebo přicházíš 
unavený po těžkém dnu a vlečeš se do Jeho přítomnosti?

Milovaný, tvá mysl a srdce musí být tam, kde jsou tvé 
rty! Izajáš hovořil o druhu zápalných obětí, které „dojdou 
zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem 
modlitby pro všechny národy“ (Izajáš 56:7, B21). 

Ti, kdo přinášejí přijatelné oběti, jsou těmi, kdo „se k Hos-
podinu připojují, aby Mu sloužili, aby Hospodinovo jméno 
milovali a byli Mu služebníky“ (verš 6).

Tato přijatelná oběť položená na Boží oltář není chromou, 
málo horlivou a ospalou obětí, povinnou obětí na poslední 
chvíli. Spíše vychází ze srdce, které je stravováno láskou 
k Pánu Ježíši a které neustále volá: „Pane Bože, chci jít 
dnes za Tebou, abych Tě poznal. Chci  z Tebe více!“ 

Hospodin říká o těch, kdo přinášejí takové oběti: „Ty 
všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém 
domě modlitby“ (verš 7). 

On uslyší naše modlitby a přivede nás na místo svatosti, 
radosti a moci!

 „Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej ce-
lým srdcem hledají“ (Žalm 119:2, B21).

 Jakmile si osvojíš modlitební návyk a odstraníš veškeré 
rozptylování, Pán Bůh bude toužit, abys Ho hledal celým 
svým srdcem: „Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a 
celou svou duší, najdeš ho“ (Deuteronomium 4, 29, B21).

  Prameny: 
www.worldchallenge.org

Je ohromující, že vševědoucí, 
všemocný a věčný stvořitel by 
byl ochotný se pokořit zástup-

ně za nás. 
Proč? – Protože nás miluje. 
Tento fakt, že by někdo velký byl 

ochotný stát se malým kvůli nám, 
činí Jeho velikost ještě větší. 

To, že to udělal, zatímco jsme my 
hřešili a bouřili se proti Němu, činí 
jeho velikost úžasnou a mimo veš-
keré chápání.

Když mluvíme o všemohoucích, 
transcendentních aspektech Boha, 
souhlasíme s většinou ortodoxních 
rabínů. 

Avšak Písmo také mluví o nadpři-
rozené pokořující se části Boha.

Žalm 113, 5 – 6
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, 

jenž tak vysoko trůní? Sestupuje 
níže, aby viděl na nebesa a na 
zemi. 

(anglicky: Exalted to dwell, Hum-
ble to see) 

V hebrejštině poeticky: Hamagbi-
hi lashevet Hamashpili liraot 

Slovo pokořit (sestoupit níže) zde 
znamená „až k bodu ponížení“. 

Věřím, že Pavel (Saul) měl tento 
verš na mysli, když napsal:

Filipským 2, 8 – 9
…se ponížil, v poslušnosti pod-

stoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a 
dal mu jméno nad každé jméno…

Kříž nebyl pouze pokorou, byl po-
nížením. 

Bůh dovolil, aby byl ponížen drob-
ným stvořením, jen proto, aby nás 
zachránil od hněvu, který si zaslou-
žíme pro naše zrádné cesty. 

Pak nám nabízí vyvýšení téměř až 
k božskosti, prostě k chvále Jeho 
vlastní nezměrné milosti (II Petrova 
1, 4; Efezským 2, 7).

Kniha Izajáš ukazuje podobný pa-
radox. Na jedné straně vidíme vyvý-
šeného, velebeného krále.

Izajáš 6, 1; 6, 3
Toho roku, kdy zemřel král Uzi-

jáš, spatřil jsem Panovníka. Se-
děl na vysokém a vznosném trů-
nu a lem Jeho roucha naplňoval 
chrám…

Volali jeden k druhému: „Svatý, 
svatý, svatý je Hospodin zástupů, 
celá země je plná Jeho slávy."

človeku. K dispozícii je napríklad Va-
n4life – dodávka, ktorá funguje ako 
mobilné kníhkupectvo a základňa 
pre ďalšie aktivity. Je vybavená aj 
viacerými nafukovacími atrakciami 
pre deti ako šmýkačka, vodný futbal, 
basketbal, skákací hrad. Vytvára sa 
tým základňa pre ďalšie sprievod-
né aktivity, šport alebo tvorivé diel-
ne. Toto všetko ponúka zmysluplné 
trávenie voľného času s možnosťou 
niesť evanjelium. O túto službu je v 
poslednom čase najväčší záujem.

Pravidelne pripravujeme konferen-
cie a stretnutia s ľuďmi  aktívnymi v 
misii. Snažíme sa slúžiť misijným 
pracovníkom aj pastoračne, lebo 
často potrebujú špecifickú starostli-
vosť, ktorá sa nie vždy dá realizovať 
na úrovni miestnych zborov.

Žiaľ, mnohé naše zbory sú dnes 
natoľko samostatné a uzatvorené, 
že sú presvedčené, že si vo všet-
kom aj v misii musia pomôcť samy. 
Mnohí majú zafixovanú predstavu, 
že sa nepotrebujú obracať na ľudí, 
ktorí sú v tejto oblasti obdarovaní a 
angažovaní. 

My sme pripravení pomáhať a for-
movať pohľady ma misiu, ale záujem 
je relatívne malý. 

Mnohokrát o skutočných potre-
bách zborov ani nevieme. Pritom 
pravidelne zbory kontaktujeme osob-
ne, alebo posielame naše ponuky a 
pozvánky pre ľudí, ktorí na zboroch 
misiou žijú.

Ďakujem za rozhovor

Pripravil Stano Kráľ

Bůh, který se pokořuje

PŘINÁŠET PÁNU BOHU TO NEJLEPŠÍ
 David Wilkerson

…se ponížil, 
v poslušnosti podstoupil i smrt, 
a to smrt na kříži. 
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše 
a dal mu jméno nad každé jméno,…
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Závěr života českého baptistic-
kého kazatele Theofila Malého 
byl velmi dramatický. 

V publikaci „Kazatelé Bratrské 
jednoty baptistů“ o něm čteme:

„Duchovní práce tohoto živého, ak-
tivního sboru (ve Vikýřovicích) byla 
násilně přerušena mnichovskými udá-
lostmi na podzim 1938. Vikýřovice se 
ocitly v pohraniční oblasti odtržené 
od ČSR. Tím se skončil organizovaný 
český život, byla zrušena česká ško-
la a všechny české spolky. Jediným 
místem, kde se mohli Češi shromaž-
ďovat, byl baptistický sbor. 

V roce 1941 bylo postupně přinu-
ceno čtrnáct reemigrantských rodin 
opustit Vikýřovice.  

Bratr Malý zůstal ve sboru s počtem 
asi osm členů. Ve své duchovní prá-
ci neustal a jezdil kázat i do tří stanic, 
kde se usadili někteří odsunutí čle-
nové sboru. Gestapo sledovalo jeho 
činnost s velikou nelibostí – vadilo mu 
zejména to, že v německé oblasti ká-
zal česky.  

Bratr Malý byl zavolán v létě v roce 
1942 k výslechu a vyzván, aby se pře-
stěhoval do Čech. 

Na závěr prohlásil vyšetřující komi-
sař: „Ať odejdete kamkoliv, já si vás 
stejně najdu.“ Svůj slib splnil. Bratr 
Malý se s manželkou odstěhoval do 
stanice vinohradského sboru v Bělé 
pod Bezdězem, kde měl jen krátce 
příležitost sloužit jako kazatel. 

V lednu 1943 byl gestapem zatčen 
a bez udání důvodu deportován do 
koncentračního tábora v Osvětimi, 
kde zahynul ve věku 37 let.“

Bratr kazatel František Kolátor o tom 
v roce 1945 píše: „V letech nacistické 
okupace, v pohraniční oblasti kolem 
Zábřehu, byly naše děti duchovně a 

morálně otravováni nacistickým uče-
ním v německých školách. České 
školy byly zavřeny.  

Bratr kazatel Malý vzal přesto na 
sebe břímě jejich výchovy v českém 
duchu i jazyku. Spojoval to navíc s du-
chovní výchovou dětí v nedělní škole. 
Jeho velice statečná manželka mu 
byla věrnou pomocnicí v této práci. 

Ve své domácnosti začali s rodinnou 
školou, ve které byly děti učeny české 
historii, geografii, mluvnici, hudbě, hře 
na housle i piano, zpěvu. Ve stejné 
době pak kazatel Malý pracoval jako 
kazatel mezi dospělými, kteří v těchto 
těžkých dnech ze všeho nejvíce po-
třebovali slova útěchy, povzbuzení a 
víry ve vítězství práva a spravedlnosti. 

Samozřejmě, všechny tyto skuteč-
nosti nezůstaly skryty bedlivým špi-
onážním očím gestapa. Částečně tu 
sehrála roli i zrada některých českých 
lidí. 

9. července 1942 byli oba manže-
lé, bratr Theofil a jeho žena, zajati ně-
meckými vojáky a podrobeni křížové-
mu výslechu v sídle gestapa v Šum-
perku. Křížový výslech se především 
týkal osoby prezidenta Dr. E. Beneše. 
Po výslechu jim bylo nařízeno, aby se 
okamžitě odstěhovali z území tehdej-
ších Sudet, aby nemohli „podněcovat“ 
německé obyvatelstvo. Vzali si tedy 
jen něco málo ze šatníku, lůžkoviny a 
něco málo jídla do svého nového byd-
liště v Bělé pod Bezdězem. Všechen 
zbylý majetek byli nuceni zanechat 
v Sudetách. Gestapo přesto nevzda-
lo jejich pronásledování i v novém 
bydlišti. Během dalších 6 měsíců byl 
kazatel Theofil Malý mučen při pokra-
čujících křížových výsleších, až byl za-
tčen a uvězněn 8. ledna 1943 v Mladé 
Boleslavi a následně deportován do 
tzv. Malé pevnosti v koncentračním 
táboře Terezín. 

Později byl deportován do Osvětimi, 
kde podle oficielního záznamu policie 
zemřel 5. dubna 1943 ve věku 37 let. 
Zůstala po něm vdova, dcera jednoho 
z nejstarších členů Prvního baptistic-
kého sboru v Praze na Vinohradech.“

Pozn.: „Manželkou bratra kazatele T. 
Malého byla sestra Věra Hendrycho-
vá. Jejich manželství, přervané násil-
nou smrtí manžela, trvalo necelých 
šest let.

Bratr kazatel Theofil Malý zůstává 
hluboce vryt do historie českých bap-
tistů jako statečný vyznavač Krista, 
jehož život a služba byla ukončena 
mučednickou smrtí. 

Zůstává příkladem neohroženého, 
věrného a statečného následovníka 
Ježíše Krista.

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a 
kázali vám slovo Boží. Myslete na to, 
jak dovršili svůj život, a následujte 
je ve víře!“ Židům 13,7

Lipová je malá obec nedaleko 
Prostějova. Tady se narodil 
v roce 1896 můj dědeček, Cy-

ril Burget a postupně i jeho dalších 
pět sourozenců. Nejmladší z nich, 
Cecilie, se narodila 8. února 1913 a 
před několika týdny ji Pán dal dožít 
nádherných 100 roků. 

Lipová je známá i v naší Bratrské 
jednotě baptistů. Díky misijní práci 
brněnského sboru zde vznikla v ro-
ce 1922 stanice a již v prvním roce 
zde byl křest. Kazatelská stanice 
měla koncem toho  roku 60 členů. 
Za finanční pomoci bratří z Ameriky 
bratři a setry v Lipové postavili za 5 
měsíců modlitebnu. Nová baptistic-
ká modlitebna byla otevřena 21. 12. 
1922. 

V roce 1925 vznikl z kazatelské 
stanice samostatný sbor, jeho prv-

3. 12. 1906 
- 5. 4. 194370. výročí úmrtí kazatele 

100 let 
života 
Cecilie Růžičkové  
Věra Černíková
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Vůně jara
Vlastimil Pospíšil

Kam přijdeš Ty,
můj drahý Ježíši, 
tam vůně jara,
tam sáronská růže kvete,
tam láska voní,
tam světla jas,
tam slyšet libý hlas,
tam je naděje,
pevná jistota,
tam člověk člověku je bližní,
tam lidé žijí v pokoji,
tam padají hradby dělící,
tam se lámou závory,
tam se nebe země dotýká,
tam smrt životu z cesty ustoupila,
tam věčnost s časností se spojila,
tam Duch svatý mezi lidi proniká,
tam je Boží rodina,
tam člověk není hrdina,
tam Bůh je všechno ve všem,
tam světlo nad tmou je vítězem,
tam zář Golgoty jak maják svítí,
tam dokonáno vítězství,
tam kříž, jako most, leží nad propastí,
tam se Bůh stal člověkem,
a člověk Božím dítětem,
tam se nebe lidem otevřelo,
tam člověk je uveden do ráje,
tam je Bohem dílo spásy dovršeno.

              

Na konci minulého roka vyšla 
ďalšia kniha z vydavateľskej  
činnosti kresťanskej misie 

Slovenského evanjelizačného stre-
diska, ODROBINKY.  

Sú to zamyslenia na každý deň 
z pera MUDr. Viery Roháčkovej.  
Staršia generácia ich už možno po-
zná, pretože vyšli i v čase komuniz-
mu, raz vo vtedajšej Juhoslávii a dru-
hý raz v Amerike. 

Tretí raz vychádzajú u nás na Slo-
vensku a chcú byť aj spomienkou na 
túto pozoruhodnú ženu viery. Viera 
Roháčková (1911 – 1987) bola dcé-
rou profesora Jozefa Roháčka (1877 
– 1962), prekladateľa Biblie do slo-
venčiny (1936). Mala  kvalitnú biblic-
kú výchovu a sama bola milovníčkou 
Božieho Slova. Bola detskou lekár-
kou, ale po vážnych zdravotných 
problémoch odišla do invalidného 
dôchodku. 

Vo svojom byte na Gorkého ulici 
v Bratislave bola oddelená od bež-
ného ruchu života. Vôbec však ne-
zaháľala, usilovne prekladala rôznu 
kresťanskú literatúru do slovenčiny. 
V dobe totality sa preklady rozmno-

žili na písacom  stroji a šírili sa  me-
dzi kresťanmi. Sestra Roháčková 
rada poslúžila duchovne  každému, 
kto ju navštívil. Bolo známe, že nik 
od nej neodišiel bez posolstva Pís-
ma a modlitby, či to boli študenti, 
poštár, údržbár alebo iní. Odrobin-
ky sú zozbierané poučné príbehy 
k  biblickým textom,  upravené na 
zamyslenia. Ku každému je vybra-
ná jedna sloha  piesne zo spevníka 
Piesne sionské. 

Knihu srdečne odporúčame čita-
teľom. 

Môžete si ju objednať e-mailom 
na adrese: evs@evs.sk, na tel. čís-
lach 0911 184375,  0911 798800, 02/
54432861 alebo kúpiť osobne v kan-
celárii EVS v Prešove alebo v Bratisla-
ve. Cena knihy je 8 Euro /1ks.

Ján Hevera 

ním kazatelem byl bratr Josef Dvo-
řák.  Ve sboru se vystřídalo několik 
kazatelů, sbor velmi rychle rostl, ale 
začátkem čtyřicátých let došlo ve 
sboru k rozporům. V roce 1943 se 
stal novým kazatelem br. Miloslav 
Frič, který v roce 1944 převedl větši-
nu členů sboru do evangelické círk-
ve. Československá církev evange-
lická časem převzala i budovu mod-
litebny, dnes je Lipová její stanicí.                                                                                            
  V modlitebně  BJB uvěřila i tetička 
Cilka, vzpomíná, že to bylo na kázá-
ní na text  Izaiáš 49, verš 15:

„Zapomene snad žena na své ne-
mluvně? Nemá snad soucit s vlast-
ním dítětem?

I kdyby však ony zapomněly pře-
ce, já nikdy nezapomenu na tebe!“

Trvalou vzpomínku má i na křest, 
který se uskutečnil v místním poto-
ce, protože vodu v baptisteriu mod-
litebny někdo před křtem úmyslně 
ušpinil. Tetička si vzala za manžela 
pana Jaroslava Růžičku a spolu vy-
chovali 3 děti, syna a dvě dcery. Do-
dnes žije v Lipové s nejmladší dce-
rou Lýdií, která o maminku s láskou 
pečuje. 

Kam moje vzpomínky sahají, vždy 
si vybavuji lásku a pokoj, které z 
tetičky Cilky a strýčka vyzařovaly. 
To se přeneslo i na jejich děti a do 
jejich rodin. Pán Bůh jim dal prožít 
mnoho krásných okamžiků, ale také 
je v životě potkaly těžké bolestivé 
chvíle, které s Boží pomocí postup-
ně překonali.

Všechny ty smutné události stejně 
jako nemoci stáří neuhasily jasné 
světlo modrých očí tetičky a nese-
třely lásku, která vyzařuje z její usmí-
vající se tváře. Její život s Pánem Bo-
hem je svědectvím nejen její počet-
né rodině, ale i jejímu okolí. Ve své 
řeči to při gratulaci vyjádřil i starosta 
obce, když řekl, že „sílu do každého 
dne čerpá z hluboké víry".

Těšíme se s těchto jubilejních 
stých narozenin, ve kterých vidíme 
Boží milost a lásku k celé její i naší 
velké rodině.  Do dalších let přeje-
me tetičce Cilce Boží požehnání, 
ochranu, zdraví, sílu i těm, kteří o ní 
pečují.                                                                                   

ODROBINKY
Zamyslenia 
od MUDr. Viery Roháčkovej

MUDr. Viera Roháčková
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Kongres vedoucích pracovníků: 
Z 1,3 miliardy Číňanů bude 
do roku 2030 křesťanů 30%. 

„Tento cíl může být dosažen,“ řekl 
dřívější ministr pro hospodářské 
plánování, ekonom prof. Zhao Xiap 
(Peking) na čínském fóru Kongre-
su vedoucích pracovníků v Lipsku. 
„Transformace s křížem Krista“ se 
stane dle jeho přesvědčení požeh-
náním pro Čínu. 

Z pověření pekingské vlády srov-
nal v jedné studii americké hospo-
dářství s čínským. Při tom mu bylo 
nápadné, že USA je silně formová-
na přítomností církví. To mu dalo 
podnět zabývat se křesťanským po-
zadím. A tak se stal v r. 2007 křes-
ťanem. „Vývoj v Číně potřebuje na-
léhavě příklon ke křesťanství, neboť 
jinak hospodářský trh zpustne v bo-
jiště,“ řekl. Kongresu vedoucích pra-
covníků se zúčastnil se čtyřmi další-

mi pracovníky z Číny, aby se propo-
jili s křesťanskými organizacemi a 
firmami – nejen v hospodářství, ale 
také v oblasti výchovy vzdělávání. 

Druhá největší hospodářská síla
Jak Zhao řekl, je dnes Čína po 

USA největší hospodářskou sílou. 
V roce 2016 bude kupní síla na hla-
vu větší než v USA, od roku 2020 
převýší hrubý vnitrozemský produkt 
USA. V současnosti roste hospo-
dářství Číny ročně o 79%. 

Podle pozorování Zhaa je růst 
křesťanství ještě větší. 

Podle něj bude mít příklon ke křes-
ťanství v Číně dalekosáhlé důsledky 
také pro jiné krajiny. 

Tak např. asi druhá muslimy nejví-
ce tvárněná země – Indonezie – se 
obrátí ke křesťanství. Neboť tam žijí 
mnozí občané s čínskými kořeny, 
kteří se právě tak zajímali o křesťan-
skou víru.

Demokracie přijde do Číny
Zhao ukázal, že je také přesvěd-

čen o tom, že Čína, dosud ovládána 
komunismem, bude v budoucnosti 
silněji tvárněna demokracií. 

Současní zastánci práv nebo opo-
zičníci jsou uvězněni, což je důsled-
kem přetvářejícího procesu společ-
nosti. Zhao srovnával současný vý-
voj s těhotenstvím. „To jsou porodní 
bolesti. Ale dítě musí přijít na svět.“

                 Idea 2013   
                    Př. E.T.

Kongres vedoucích pracovníků: 
Evropské státy se staly otroky 
svých dluhů.

Tento názor zastával vysokoškol-
ský učitel a hlavní ekonom České 
obchodní banky AG, Tomáš Sedlá-
ček z Prahy na kongresu vedoucích 
pracovníků. 

Podle Sedláčka je zadlužení stá-
tu svůdnou mocí. Nejdříve zvyšuje 
rozsah svobody. Tím, že stát přijme 
dluhy, může investovat do infra-
struktury a vzdělání a hospodářství 
roste rychleji. 

Avšak v rostoucí míře se stává ot-
rokem svých dluhů a ztrácí svobo-
du.

Co říká Bible k finanční krizi
Za nejstarší hospodářský cyklus 

světa označil Sedláček historii Jo-
sefa v Egyptě. Ten jako správce fa-
raona vytvořil v letech hospodářsky 
prosperujících přebytky, aby mohli 
přežít v následujících hubených le-
tech. Naproti tomu dělaly evropské 
státy rok za rokem dluhy, místo aby 
šetřily peníze pro zlé časy. 

Dnes je pro státy takřka nepřed-
stavitelné vytvářet přebytky. 
Zatímco Josef obstál v tes-
tu moudrosti, dnešní 
ekonomové selhali. 

Evropa se musí učit 
od Josefa. Ekonomic-
ký růst nemůže udělat 
modlou. V budoucnosti 
se musíme mnohem více 
vzdát dluhů a růst pomaleji.

Kritika na moc trhů
Sedláček kritizoval moc 

trhů, které stále silněji určují hodno-
tu života. Trh není fair, objektivní a 
neutrální, ale nárokuje si být vlast-
ním bohem. 

Jsou však četné oblasti života, 
pro které se nedá určit žádná cena, 
které jsou však hodnotné: zdravý 
vzduch, přátelství, láska a víra. 

Podle Sedláčka nebude hospo-
dářství bez principů židovsko-křes-
ťanské víry fungovat.

Idea 2013   
      Př. E.T.

Smrt manžela je považová-
na za kletbu

V Indii patří vdovy k nejchudším a 
nejopovrženějším lidem. V systé-
mu kast jsou na nejnižším stup-

ni. Na smrt manžela je nahlíženo jako 
na kletbu. Jsou často vyloučeny se 
svými rodinami nebo považovány za 
finanční břemeno. Nesmějí se znovu 
provdat a často jsou nuceny si vlasy 
na hlavě ostříhat jako znamení han-
by. Jejich počet je odhadován kolem 
40 mil. – 92% žen starších 70 let jsou 
vdovy. Z finanční nouze jsou mnohé 
nuceny opatřit si živobytí žebráním 
nebo prostitucí. 

Ježíš to viděl zcela jinak

Na tuto závadu upozornilo Mezi-
národní misijní a sborové dílo 
„Gospel for Asia“. Ukazuje na 

to, že Bible na mnohých místech nás 
napomíná, abychom přijímali vdovy a 
sirotky. Příklad: „Učte se činit dobro, 
hledejte právo, zakročte proti násilní-
ku, dopomozte k právu sirotkovi, ují-
mejte se pře vdovy“ (Iz.1,17).

Křesťané v Indii se pokoušejí vhod-
ně ukázat, že právě Kristus se staral 
o vdovy. Při jednom shromáždění pro 
vdovy v jednom indickém venkov-
ském sboru následovalo přijetí Krista 
čtyřiceti osmi ženami. K ochraně před 
diskriminací a jako znamení své dů-
stojnosti dostala každá žena šátek na 
hlavu. Mimo to jim byla čtena místa 
v Bibli, ve kterých se jedná o péči o 
vdovy. Ženy reagovaly s velikou vděč-
nosti. Jedna z nich, 75letá Laabha, 
řekla: „Konečně jsem se dozvěděla, 
že je někdo, kdo se o nás stará – totiž 
Pán Ježíš Kristus. 

Idea 2013   
            Př. E.T.

Proč Čína potřebuje Krista

Evropa je otrokem svých dluhů
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Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa na 
mládežníckej konferencii v Banskej 
Bystrici zúčastnili našej malej foto-
súťaže. Vašou úlohou bolo na adresu 
redakcie Rozsievača poslať reportážnu 
fotografiu z konferencie a fotografiu na 
tému „Komunikácia s Bohom“. Výber 
najlepších snímok nebol jednoduchý. 
Víťazom sa stal Daniel Nagy, ktorého 
fotografie po formálnej a aj obsahovej 
stránke dosiahli najlepšie ohodnote-
nie. Veríme, že jeho víťazné fotografie 
sa budú páčiť aj vám.

Cena Rozsévače v roce 2013 zůstá-
vá nezměněná a to ve SR 1,35 EUR 
za jeden výtisk a v ČR Kč 34,-. 

Pro stálé odběratele je vypočteno roční 
předplatné: 
   Slovensko – jednotlivci 
13,5 EUR + poštovné 3,5 EUR =  17 EUR

Česká republika – jednotlivci 
340,- Kč + poštovné 140,- Kč = 480,- Kč.

Sbory v SR – 13,5 EUR + poštovné 
0,6 EUR = 14,1 EUR. 

Sbory v ČR 
340,- Kč + poštovné 18,- Kč = 358,- Kč
   Ostatní zahraničí 

– 13,5 EUR + poštovné 27 EUR
Novým odběratelům zašleme na požá-

dání poštovní poukázku. Stále platí, že 
noví odběratelé mají 50 % slevu!

Témata příštích vydání:
květen/máj: Biblická nahota
(Nazí jsme přišli, nazí odejdeme)
Uzávěrka: 1. 4. 2013
červen/jún: Zdravý, bohatý…
(Naše priority) Uzávěrka: 7. 5. 2013

Pomoc při kompletaci 
archivu Rozsévače
   Prosíme čtenáře, kteří mohou postrá-
dat vydání Rozsévače ročníků: před 
rokem 1946, celé ročníky 1946, 1947, 
1948, 1949, 1951 a vydání od roku 1969. 
Vydání budou uložena do archivu v Bra-
tislavě.

Děkujeme. 
Redakce

Rozsévač/Rozsievač 
2013

Své příspěvky můžete zasílat na 
adresu rozsievac@baptist.sk  i 
dopředu! Vaše články zařadíme 

podle témat.
Články, prosíme, zasílejte v řádko-

vání 1,5, s použitím písma Times New 
Roman, velikosti 12. Texty nijak neu-
pravujte, nemusíte je zarovnávat na 
střed, pište plynule bez odklepávání 
„entrem“ na konci řádků. 

Dokumenty prosím posílejte ve for-
mátu doc, ne jako docx. Texty na inzer-
ci prosím zasílejte bez grafické úpravy, 
náš grafik váš inzerát upraví a zařadí na 
stránku. Pod text vždy napište autora 
článku, případně prameny, z nichž 
jste čerpali. Pokud možno, zašlete 
k článku fotografie, zvláště jedná-li se o 
ohlasy z akcí vašich sborů, blahopřání 
apod. Fotografie pro tisk by měly být 
zaslány v nejvyšší možné kvalitě roz-
lišení ve formátech JPEG, EPS nebo 
TIFF. Nevkládejte je do textu, zašlete 
je zvlášť. Pokud budete posílat inzerci 
zpracovanou v PDF, převeďte písmo 
do křivek a PDF vytvořte ve vysoké 
kvalitě pro tisk, nejlépe i s ořezovými 
značkami. Jinak zasílejte inzerci ve for-
mátu doc. (word)!

Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na vaše příspěvky!

Příspěvky do časopisu Upozornění:
Za obsahovou a stylistickou stránku 

textů vydaných v Rozsévači odpovídá 
autor. Redakce si vyhrazuje právo pří-
spěvek krátit, upravovat, případně neu-
veřejnit a neodpovídá za obsah uveřej-
něných inzerátů.

Redakce

Fotominisúťaž 
Rozsievača
Stano Kráľ
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Text: „Důvěřuj Hospodinu celým 
srdcem, na svoji rozumnost ne-
spoléhej.“ Př 3, 5

Pátek 3. 5. 2013:   
14.00 Pracovní setkání sester BJB 
ČR a SR
18.00 – 19.30 
Vedení: Helena Včeláková
Zahájení a modlitební chvíle       
- Představení OS Provázek Olomouc 
vedoucí Magda Mečkovská
- Představení sester z rusky mluví-
cích sborů BJB, Natalia Gavrilova

Sobota 4. 5. 2013:      
9.00 – 11.45 
Vedení: Ruth Maďarová
- Modlitební chvíle: 
Sestra z ostravského sboru 
- Pozdravy kazatelů, zástupců BJB 
ČR a SR, 
- Pozdravy hostů
- Služba zpěvem Polarisky
1.  Referát 
Důvěřuji v každém čase!  
Sabína Bocková – Bratislava
Oběd: 12.00 – 13.00
14.00 
Vedení: Judita Kolaříková
2. Referát 
Když tě skutek poslušnosti povede 
do neznáma – co se strachem?
MUDr. Zuzana Kasalová, Praha
15.00  
- Odpoledne v diskusních a mod-
litebních skupinkách
Večeře: 17.30- 18.30
19.00 – 21.00  
Vedení: Jiřina Vimpelová
- Večer svědectví: 
- Koncert skupiny Maják z Jablonce 
n Nisou

Neděle 5. 5. 2013:  
9.00 – 11.30  
Vedení: Věra Černíková
- Modlitební chvíle: Ludka Sýkorová
3. Referát  
Pojďte ke mně všichni!
Iva Kernová

-Závěr konference

Chvály povede chválící skupina ze 
žateckého sboru.

Duchovný program na rok 2013

Modulárna škola 
– škola duchovného poradenstva

Nová DNA 
– praktické poradenstvo

Máte vo svojom živote otázky, 
na ktoré hľadáte odpovede?

Neviete si poradiť s prob-
lémami, ktoré ničia váš život? 

Občianske združenie Mládež pre 
Krista ponúka možnosť zúčastniť sa 
trojdňového podujatia pod názvom 
Nová DNA, ktoré pozostáva z vyu-
čovania o problematike vnútorného 
uzdravenia a praktickej služby indi-
viduálneho poradenstva. 

Podujatie sa uskutoční v dňoch 

11. – 14. 4. 2013 na Ranči Kráľova 
Lehota. 

Seminár pre podnikateľov
Aj tento rok pre vás občianske 

združenie Mládež pre Krista pripra-
vilo seminár určený podnikateľom. 
Seminár sa uskutoční 19. – 21. 4. 
2013 na Ranči Kráľova Lehota pod 
vedením skúseného Jeremyho Har-
binsona zo Severného Írska.

Drahé sestry,
mám velikou radost, že spolu se 

sestrami z ostravského sboru Vás mů-
žeme pozvat na sesterskou konferenci, 
která se bude konat ve dnech 3 - 5. 5. 
2013 v Ostravě. 

Po společných modlitbách, jsme se 
shodly na tématu ,,DŮVĚRA“.

Přísloví 3, 5: ,,Důvěřuj Hospodinu 
celým srdcem, na svoji rozumnost 
nespoléhej.“

Pán Bůh od nás očekává, že Mu bu-
deme důvěřovat. Pokud se naučíme 
dělat to, co po nás Pán Bůh chce, náš 
život bude plynout v souladu s Jeho 
vůlí bez obav a strachů. Máme příleži-
tost okusit dotek Boží lásky.

Po dobré zkušenosti z předešlé kon-
ference, je připravený i prostor, kde 
můžete konfrontovat své otázky se 
sestrami, které se věnují křesťanskému 
poradenství. Prosím všechny sestry o 
zodpovědný přístup k závazným při-

hláškám. V předešlých letech sestry 
pořádající konferenci řešily problém 
s neodhlášeným ubytováním. Proto je 
v přihlášce upozornění na storno. 

Stornovací poplatek činí 50%.
Především Vás prosím o to, abyste 

spolu s námi myslely na konferenci ve 
svých modlitbách. Modlily se za pří-
pravu ve všech detailech i za všechny 
mluvčí, aby slovo, které máme slyšet, 
bylo požehnané. 

Pokud by některá z Vás byla ochot-
ná se podělit o svědectví týkající se dů-
věry Nebeskému Otci ve vašem živo-
tě, píseň, báseň – prosím o nahlášení 
sestře Včelákové. 
Kontakt:helena.vcelakova@baptist.cz, 
tel. 241 434 256, 608 880 138, večer 
257 210 404.

Formulář přihlášky s mapkou byl 
odeslán na adresy sborů.

Celá konference včetně stravování 
a ubytování bude probíhat v areálu 
Střední školy dopravní a technické, 
Moravská 964/2, Ostrava Vítkovice 
včetně registrace od pátku 3. 5. 2013 
od 14 hod.

Všechny jste zvány k zastavení 
– naslouchání – povzbuzení – napo-
menutí – načerpání.

Za Odbor sester BJB v ČR
Helena Včeláková

Odpoledne v diskuzních a modlitebních skupinkách
            
1. Důvěra v tíživých finančních situacích. Jiřina Vimpelová, Lidka Englerová
2. Důvěra v nemoci a ztrátě blízkého člověka. Helena Včeláková, 
    MUDr. Kasalová
3. Důvěra, když se dítě rozhodne jít svou cestou. Strach ze ztráty dítěte. 
    Věra Černíková, Iva Kernová                                                                                             
4. Důvěra při povolání do služby. Judita Kolaříková, Majka Michnovičová
5. Co když jsem ztratila důvěru? Marie Horáčková 
6. Skupina pro bratry. Igor Maďar, Jiří Marek kazatel ostravského sboru
7. Skupina pro děti. Alena Jersáková  a Provázek Olomouc+Julka Hejlová 

Konference 
odboru sester 
BJB v ČR a SR  
v Ostravě 3 - 5. 5. 2013

Důvěra

Mládež pre Krista 
vás pozýva
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Každá žena v Izraeli velice touži-
la mít syna. Bylo to její poslání. 
Nemít syna pro ni znamenalo 

potupu a ponížení v rodině i ve společ-
nosti. Co kdyby ten prvorozený byl ten 
Vyvolený. I na to ženy v Izraeli myslely. 
Mít syna znamenalo mít lepší posta-
vení v rodině, mít větší úctu u muže 
a také ve společnosti. V době vzniku 
Starého zákona bylo v Izraeli více žen 
normální, stejně jak to bývalo i u okol-
ních národů. Například Jákob měl ve 
skutečnosti čtyři ženy a mohli bychom 
pokračovat u krále Davida a krále Ša-
lomouna… Elkána, otec Samuele, měl 
dvě ženy. Jedna se jmenovala Penen-
na. Ta Elkánovi rodila syny a dcery. Cí-
tila se a jednala v rodině jako ta první 
a hlavní, svrchovaná paní. Jeho další 
žena Anna byla neplodná a tuto svoji 
zátěž nesla velice těžce. Pro Penennu 
byla Anna spíše služkou. Ale Elkána 
ji miloval více než tu, která mu rodila 
syny a dcery. Avšak Anně Elkánova 
láska syna nenahradila. Podobná si-
tuace se odehrávala u praotce Jákoba. 

Jákob miloval Ráchel, i když zpočátku 
neměla děti, více než Liu, která mu děti 
rodila.

Anna nerodila a svou „neužitečnost“ 
nesla těžce. Cítila ponižování od své 
sokyně Penenny a to ji bolelo. Na své 
ponížení bezdětnosti myslela s bolestí 
a ani vyznání lásky od jejího muže ji 
neuspokojilo. Chtěla být užitečná, a to 
nejen pro svou rodinu. Znamenalo to 
pro ni porodit syna. 

V tu dobu byl stánek Úmluvy v Sílo. 
Jednalo se o místo, kam se chodila ro-
dina jednou do roka klanět a obětovat 
Hospodinu. 

Pro Annu to byla příležitost otevřít 
své srdce Hospodinu, Bohu Izraele. 
Tam se modlila. Byl to sice tichý, ale 
největší zápas v jejím životě. Tato její 
modlitba je známá všem křesťanům, 
ačkoliv její slova jsou nám neznámá. 
Známe však její prosbu. 

Anna se položila do Božích rukou. 
Její modlitbu slyšel jen Pán Bůh. Když 
kněz Eli viděl klečící ženu, jak pohybu-
je svými rty a nevydává hlas, jak dlou-
ho klečí, podezíral ji z opilosti. Možná 
si řekl: „Mumlá a mumlá, jak dlouho 
tu bude takto nečinně klečet?“ Ale 
když mu ta žena řekla, že není opilá, 
ale z hloubi svého srdce a z hořkos-
ti duše volá k Hospodinu, změnil na 
ni svůj názor. Řekl jí, že jí Hospodin 
požehná a dá jí to, oč prosí. To Anna 
potřebovala slyšet. Přijala to jako Boží 
odpověď na svou modlitbu.  Z výsled-
ku její modlitby víme, o co tak úpěnlivě 
prosila Hospodina: „Dej mi Hospodine 

syna a já ti ho dám zpátky.“ Anna svůj 
slib Hospodinu dodržela. Nepochybně 
odevzdává Hospodinu i sebe sama, 
když Mu dala ještě nepočatého syna. 
Když bude život jejího syna patřit Hos-
podinu, bude Mu patřit i její život. A tak 
se stalo. Anna svého slibu nikdy neli-
tovala. I ona se stala požehnáním pro 
Izrael na dlouhá staletí. Když matka 
svého syna Samuele odchovala, od-
vedla ho do Sílo a tam ho odevzdala 
Hospodinu. Mladičký Samuel sloužil 
knězi Eli a tam si ho, jako chlapce, po-
užil Hospodin pro svou službu. Učinil z 
něho svůj veliký nástroj v Izraeli. To on, 
později jako velekněz a prorok, poma-
zal Davida za krále nad Izraelem. Co 
jen dokáže upřímná a vroucí modlitba 
matky!

Pán Bůh modlitby neodkládá stra-
nou, neodkládá je na pozdější dobu. 
A když ano, odloží je na nejvhodnější 
příležitost, jen v náš prospěch. U Něj 
neplatí: „Teď jsem si na tu tvou modlit-
bu vzpomněl…“

Modlitba je duchovní dýchání. Bez 
ní není duchovní život. Naši modlitbu, 
byť i tichou, neokázalou, slzami poli-
tou, vyslovenou v chrámě, v komůrce 
či kdekoli jinde Pán Bůh slyší a v pravý 
čas na ni reaguje. 

Anna věřila, proto byla její modlitba 
slyšet až v nebi, ačkoliv ji ani kněz ne-
slyšel. Modlitba je hluboké tajemství. 
Nejde o samomluvu. Jde o rozhovor 
s Bohem, je to důvěra Bohu. 

Jeho moc nejednou přesahuje i naši 
nedůvěru ve vyslyšení modlitby. 

Zajímavé setkání a zajímavý rozho-
vor člověka s Bohem. Nejen v do-
bě Abrahamově, ale i v naší době. 

Nejen s Abrahamem, ale i s námi. Ab-
raham postavil stan nedaleko Hebronu. 
Denní doba, kdy přicházejí k Abraha-
movi tři muži, není vhodná k práci. Je 
veliké horko a Abraham odpočívá. V tu 
chvíli vidí nedaleko stát tři muže. Nabíd-
ne jim občerstvení. Přinese v nádobě 
vodu, aby si umyli nohy. Jednalo se o 
zvyk v té oblasti a ten se zachoval až do 
doby Pána Ježíše. Sára připraví plac-
ky z mouky, Abraham nechá připravit 
maso z nejlepšího telete. Když je všech-
no hotové, koná se hostina. Je to zají-
mavý příběh. Abraham pozná, že nejde 
o obyčejné lidi. Je mezi nimi Hospodin, 
Panovník nebe i země. Tato událost je 
podobná zjevení Boha člověku ve svém 
jednorozeném Synu, Pánu Ježíši. Člo-
věk nemůže pohledět Pánu Bohu do 
tváře a zůstat živ. To také vyznává Izai-
áš v 6. kapitole. Hospodin stojí a mluví 
s Abrahamem, jako mluví člověk s člo-
věkem. To Bůh se ponižuje až na úroveň 
člověka, aby Mu člověk sděloval svá ta-
jemství, mluvil s Ním. Člověk se nemůže 
přiblížit k Bohu jinak, než že Bůh se při-
blíží k němu. Nikdy to není naopak!

Nejen člověk naslouchá Bohu. Bůh 
také naslouchá člověku. Když Hosté 
od Abrahama odcházejí, Abraham je 
doprovází. Hospodin s Abrahamem jed-
ná jako s přítelem a také ho tak nazývá. 

Naslouchá mu a dokonce ustupuje ze 
svých záměrů. Řekl Abrahamovi, co se 
stane se Sodomou a Gomorou. 

Abraham je zděšen: Sodoma a Go-
mora má být zničena. Bydlí tam jeho 
synovec Lot s rodinou. Abraham se za 
odsouzená města přimlouvá: „Panovní-
ku, snad nezničíš spravedlivého spolu 
s bezbožným. Co když tam těch spra-
vedlivých bude padesát, zemřou všich-
ni?“ Abraham vyjednává s Hospodinem 
od počtu padesáti až k deseti, ale nena-
šlo se ani těch deset. 

V Sodomě byli jen čtyři, rodina Loto-
va synovce Abrahama. Byli zachráně-
ní, až na Lotovu ženu. Ta se pro svou 
neposlušnost proměnila v solný sloup. 
Kvůli nim Hospodin posílá do Sodomy 
dva anděly, aby je odtamtud vyvedli a 
zachránili.

Jak důležitý je rozhovor člověka s Bo-
hem! Bůh se k nám přiblížil tak, aby-
chom z Něj neměli strach a to se stalo v 
Kristu. Byl nám ve všem podobný, kro-
mě hříchu. Na Něm nebyla nalezena ani 
nejmenší skvrnka hříchu. 

A přece byl obžalován, odsouzen, 
popraven jako jeden z největších hříšní-
ků. Ten Bůh, který se zjevil Abrahamo-
vi, s ním hovořil. V Kristu se zjevil lidem 
v Betlémě, jako dítě i jako dospělý. Aby 
Ho nezaměnili s jiným člověkem, když 
měl být strážnými spoután, dostal od 
Jidáše políbení. 

To je ten, koho hledají. Tak nám byl 

podobný! Aby se Bůh setkal s člově-
kem a aby s člověkem mluvil tváři v tvář, 
musel se stát podobný člověku. 

Když Pilát vidí Krista, zvolá: „Hle, člo-
věk“. Co tím myslel? Takhle jste nalo-
žili s člověkem? I když byl Pilát zřejmě 
zvyklý na nejrůznější znetvoření člověka, 
takhle znetvořeného člověka ještě ne-
viděl. Tak tohle udělá člověk člověku?  
Skrze tohoto Člověka, Ježíše, smíme 
hovořit s Bohem, s Panovníkem, s nímž 
hovořil Abraham. Pán Bůh řekl: „Jsem, 
který jsem.“

 Když Hospodin odchází od Abraha-
ma, zastavuje se při nás, ale nás před 
Něj předchází Pán Ježíš! Skrze Pána 
Ježíše hovoříme s Panovníkem Hos-
podinem, ale ještě více. Pán Ježíš své 
učedníky nazval přáteli. 

Stejně, jako i Abrahama Bůh nazval 
svým přítelem. Oceňujeme, že můžeme 
hovořit, dokonce i šeptat a Bůh nás slyší 
a odpovídá nám.

Modlící se 
Anna

Vlastimil
               Pospíšil 

Dialog Abrahama s Bohem Vlastimil Pospíšil



Fotografie publikované v tomto čísle sú zo zdrojov:
www.christianphotos.net

www.creativemyk.com
www. bigphoto.com 

Marie Horáčková a archív redakcie.

Slova moc
Prečo zneje toľko slov,
prázdnych iba slov?
Kde je sila slova,
či dnes už jej niet?

Každý veľa hovorí,
a predsa nič sa nedeje.
Mnoho ľudí počúva,
a slová predsa mlčia.

Ako to je možné,
že slovo nemá moc?
Lebo nehovorí Boh, lež človek.
Boh mlčí, človek hovorí.

„Pane, hovor prosím len Ty,
ja budem mlčať a počúvať.
Nech slovo má znova moc,
a nech preorie srdcia mnohé!“

Stanislav Baláž


