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Vyznáš-li svými ústy
Ježíše jako Pána
a uvěříš-li ve svém srdci,
že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen.
Řím 10,9
.

Poselství
prázdného hrobu

Téma čísla

Dnešná cirkev

Veľká noc

Velikonoční vzkaz

Eva Titěrová

„Jděte rychle povědět jeho učed- zat poslední službu tomu, kterému
níkům , že byl vzkříšen z mrtvých.“ věrně sloužily za jeho života na této
Matouš 28,7
zemi. Tehdy odešly jako poslední
z Golgaty a nyní jako první spěchají
yřizujete rádi vzkazy? Jistě zá- ke hrobu, ve kterém je uloženo tělo
leží na tom, komu bude vzkaz jejich Pána. Zde je však čeká veliké
určen a jaký bude mít obsah. překvapení. Kámen, který jim půsoI když máme možnost díky vyspělé bil starosti, je odvalen a z úst andělů
technice posílat své vzkazy elektro- slyší tu nejslavnější zvěst: „Není zde,
nickou poštou, přece zůstávají ně- byl vzkříšen, jak řekl.“ A současně
které, při nichž je vhodnější osobní dostávají úkol: „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen
sdělení.
Ten největší a nejzávažnější vzkaz, z mrtvých.“
S bázní a radostí spěchají, aby
který kdy slyšela tato země, zazněl
onoho velikonočního rána. Za šera poslušně splnily svěřený úkol.
A na cestě poslušnosti prožijí
se vydávají dvě ženy na cestu ke
hrobu Pána Ježíše. Chtějí proká- ještě něco mnohem mocnějšího

V

Odvalený kámen
Max Lucado
e nedělní ráno a zatím je
ještě tma. Ta ovšem trvá
od pátku. Temnota Petrova zapření, temnota selhání
učedníků, temnota Pilátovy
zbabělosti, temnota Ježíšových muk, temnota satanovy
škodolibé radosti.
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Čistá oddanost
Malá skupinka žen stojí opodál kříže a dívá se na něj. Mezi nimi obě
Marie – jedna Jozefova a Jakubova
matka, druhá Marie Magdalská. Proč
tam zůstaly? Jako poslední odcházejí z Golgaty a jako první přicházejí
ke hrobu. V neděli ráno se vydávají na cestu – mají před sebou těžký
a smutný úkol – setkání s mrtvým
tělem. Chtějí vlahým olejem potřít
jeho tělo a poskytnout tak poslední službu tomu, kdo jejich nadějím
dával smysl. Není to naděje – co je
vede ke hrobu. Je to povinnost, čistá
oddanost. Nic už nečekají. Vždyť co
by jim mohl mrtvý nabídnout? Nejdou ke hrobu, aby něco přijaly, ale
jdou dávat. Služba inspirovaná povinností. To je povolání učedníka.
Když je cesta nejtemnější, zazáří
anděl a ukáže se Spasitel.

Obě Marie si uvědomovaly, že je
třeba splnit neodkladný úkol. Petr se
nenabídl, že to udělá, ani Ondřej se
nepřihlásil jako dobrovolník. Byly to
právě ony, kdo to nevzdaly. Myslely
si, že jsou samy, že
jejich cesty si nikdo nevšiml. Mýlily
se. Bůh je viděl a
měl radost z jejich
oddanosti. A měl
pro ně překvapení.
Proč vlastně anděl
pohnul kamenem?
Kvůli Ježíši?
Vždy jsem předpokládal, že anděl

– osobní setkání s živým Ježíšem.
Při této jedinečné životní zkušenosti slyší slova Ježíšova pozdravení:
„Buďte pozdraveny!“ A také jsou
svým Pánem znovu vyzvány k tomu,
aby šly se vzkazem pro učedníky.
„Jděte rychle povědět, že byl
vzkříšen z mrtvých.“ A to je úkol,
který zůstává od onoho velikonočního rána a týká se nás všech, kteří
jsme se ve víře setkali s živým Ježíšem. Jděte povědět druhým o Ježíšově proměňující moci v životě člověka
a o jeho slitovné lásce ke všem lidem.
Jsme povoláni živým Pánem ke službě svědků evangelia a vždy znovu
vybízeni Božím slovem, abychom plnili své jedinečné poslání věrně, spolehlivě a v moci Ducha svatého. Jde
o to, aby naše svědectví v rodinách,
sborech, v práci, ve škole, ve styku
se sousedy zaznívalo v souzvuku
slov i života jasně, přesvědčivě a hodnověrně. Jenom tehdy, když jsme si
hluboce vědomi svého nezastupitelného poslání a podřizujeme se hlasu
Ducha svatého, stáváme se nástroji
požehnání. A o to snad především
jde v životě nás všech.
Dejme se proto Duchu svatému k
dispozici, aby vtiskl Ježíšovu podobu do našeho života. Abychom byli
jeho přesvědčivými svědky, a tak
oslavovali jeho svaté jméno.
kámen odvalil proto, aby Ježíš mohl
vyjít z hrobu ven. Ale zamysleme se
nad tím: Bylo potřebí odstranit kámen proto, aby se Ježíš dostal z hrobu? Byl vítěz nad smrtí tak slabý, že
by nebyl schopen odstrčit kousek
skály? Z textu vyplývá, že ve chvíli,
kdy se kámen pohyboval, byl už Ježíš dávno z hrobu pryč. Kvůli komu
to tedy bylo? Ne proto, aby mohl Ježíš z hrobu ven, ale aby ženy viděly
dovnitř. A právě ve chvíli, kdy cesta je
pro obě ženy nejtemnější, zazáří anděl a ukáže se Spasitel. A obě ženy
už nikdy nebudou jako předtím.
Bůh i dnes „odvaluje kameny“.
Co se z toho můžeme naučit? Dá
se to vyjádřit dvěma slovy: nevzdávej to! Je stezka temná? Nesedej si!
Je cesta dlouhá? Nezastavuj se! Je
noc černá? Neustávej! Bůh pořád
ještě posílá své anděly. A ještě i
dnes odvaluje kameny.

Velikonoční vzkaz (E. Titěrová)
Odvalený kámen (M. Lucado)
Cirkev dnes (I. Čonka)
Cirkev 21. storočia (M. Mišinec)
Jaké je moderní poslání církve? (zob)
Poselství prázdného hrobu (N. Lica)
Najčastejšie otázky o kresťanskom pôste
Božie evanjelium (sprac. P. Varga)
Nepochopení kříže. Bláznovství. (P. Mečkovský)
Z výšin dolů (V. Hanáková)
Operace Exodus (zprac. D. Průša)
Händlův Mesiáš (překlad E.T.)
Miesto smrti život (O. Betko)
Nebeská únia! (R. J.)
Povzbuzení
O hriechu (J. Stupka)
Stránky našich zborov (P. Varga)
Ďakujeme (S. Kráľ)
Reklama v Rozsievači
Využite výročnú zľavu
Rozsievač na web-e
Venujte Rozsievač
Jeden z Hospodinových dní (A. Jágerská)
Krstenci z Ružomberka (I. Č)
Krátke správy:
Noc kostelů poprvé v celé České republice
Konvertita z Hamásu svědčí o naději v Ježíši
Žatva na Haiti
Najstaršia svetová biblická spoločnosť
Kresťania pomáhajú v Chile
Voodoo vyhlásilo na Haiti vojnu evanjelikálnom
Kresťanská turistická agentura Mesites
Noemi - seznamka a pobyty
Nové CD písní pěveckého sboru v Aši
Inzercia - Konference na téma
- Proroctví v Bibli
Oslavte s námi 10. výročí Wycliffe CZ
Nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom,
opravdivo! (P. Pivka)
Stretnutie seniorov Tábor seniorov 2010
Jeho pohled - báseň (M. Rafajová)

/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11

/12
/13

/14
/15

/16
/17

/18

/19
/20

Časopis
Bratrské jednoty
baptistů v ČR
a Bratskej jednoty
baptistov v SR

Šéfredaktor Stanislav Kráľ.
Zástupca šéfredaktora Vlastimil Pospíšil.
Redakčná rada: S. Baláž, M. Kešjarová,
M. Horáčková, K. Kvačková, E. Pribulová, E. Titěrová,
J. Titěra, P. Varga
Grafická koncepcia časopisu
a prílohy ZRNKO: Anton Vrana.
Jazyková a redakčná úprava: J. Cihová,
M. Horáčková, L. Uhrinová a M. Matoušková.
Redakcia a administrácia:
Bratská jednota baptistov, Rada v SR, Súľovská 2,
821 05 Bratislava, tel./fax +421 2 43 42 11 45.
E-mail: rozsievac@baptist.sk
Vychádza desaťkrát do roka.
Cena výtlačku 1,35,- Euro, predplatné na rok
13,50,- Euro + poštovné pre domácich (ČR a SR)
jednotlivých odberateľov 6,- Euro na rok.
Poštovné pre zahraničie 27,- Euro na rok.
Bankové spojenie:
ČR: Česká spořitelna Praha, č. ú. 63112309/0800,
var. symbol 911 840.
SR: SLSP Bratislava, číslo účtu 11489120/0900,
var. symbol 888.
Platby zo zahraničia:
Tatra banka BIC (SWIFT) TATRSKBX v USD č.ú. 2860020000, IBAN SK05 1100 0000 0028 6002 0000
ostatné meny – č.ú. 2625730133
IBAN SK29 1100 0000 0026 2573 0133
Treba uviesť poznámku „ROZSIEVAC“
Objednávky:
ČR: BJB, Výkonný výbor v ČR,
Na Topolce 14, 140 00 Praha 4
SR: Bratská jednota baptistov, Rada v SR,
Súľovská 2, 821 05 Bratislava.
Uzávierka obsahu čísla 3/2010: 19. 3. 2009
Výroba: tlačiareň Weltprint, s. r. o., Bratislava
ISSN 023/6919 – MK SR 699/92

e zaujímavé, že na prvý rok kresťanskej kultúry, ktorý vyhlásila Ekumenická rada cirkví v spolupráci s Konferenciou biskupov
Slovenska v roku 1999, si z okruhu mojich známych nepamätá takmer
nikto. Druhý rok, do ktorého by sme sa mali zapojiť teraz, by mal byť podľa
jeho vyhlasovateľov kvalitnejší, mal by vydať jasný signál o tom, že si máme
vážiť hodnotu kresťanského kultúrneho dedičstva a malo by sa o ňom viacej hovoriť.
Myslím si, že posledný zámer sa podarilo naplniť, hoci nie tak, ako by si
to organizátori predstavovali. Ani jeden koncert, ani jedna výstava a dokonca ani žiadna aktivita nezaujala médiá tak, ako túžba skupiny kresťanov v
Košiciach po očistení mesta od kontroverznej reklamy. V mnohých pohľadoch to bol prekvapujúci krok ekumenického spoločenstva pri mestskom
úrade, ktorý by za normálnych okolností zapadol prachom, KEBY...
- sa aktivita tvrdohlavo nepresadzovala ako príspevok
k roku kresťanskej kultúry. Verím tomu, že je právom a
dokonca povinnosťou Božích ľudí vyjadriť sa na tému
spoločnosť. Verím tomu, že je nevyhnutné, aby z cirkvi
znelo pravdivé odhalenie stavu ľudí a celej kultúry. Ak
sa však sústredíme na takéto konanie iba v niektorých
obdobiach, vyznie to dosť nepochopiteľne a nelogicky.
- súčasťou výzvy nebolo volanie po „starých, dobrých
časoch“ alebo po návrate ku „kresťanskému Slovensku“.
Chcem sa však spýtať – k čomu sa máme vrátiť?
K idealizovaným časom na konci 19. a začiatku 20.
storočia, ktoré boli všetkým, len nie zlatým vekom pre
Božích ľudí na Slovensku? Alebo k obdobiam, keď bolo
naše územie pod vplyvom sedmohradských reformovaných cirkví? K dobe reformácie? K obdobiu husitských
„spanilých jázd“? Prípadne k samotnému Konštantínovi
a Metodovi? Ani jedno z týchto období nebolo pre tých, ktorí radikálne nasledovali Krista, ideálne. Asi ani jedno z týchto období by sme s vážnosťou
nemohli nazvať obdobím hodným návratu k nemu, nehovoriac o tom, že ak
nás Boh postavil do súčasnosti, je od cirkvi nezodpovedné, ak si znovu a
znovu idealizuje minulosť.
- ľudia, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, boli na Slovensku skutočnou väčšinou obyvateľstva. Názvy ako „rok kresťanskej kultúry“, „rok
duchovnej spolupráce“, „oslava kresťanských tradícií“ v nás živia naivnú
predstavu, že namiesto obrovského misijného poľa je okolo nás obrovské
neviditeľné spoločenstvo Božích detí. Mýlime sa, ak si myslíme, že samotná
kultúra okolo nás je kresťanská. Realita je niekde úplne inde a to dokazuje
aj ľahostajná a nechápajúca reakcia množstva ľudí na aktivitu košických
kresťanov.
Verím tomu, že aktivity ako spomínaný „rok kresťanskej kultúry“ môžu
byť vynikajúcou príležitosťou. Príležitosťou, ktorú by bolo škoda nevyužiť.
Môžeme aj v našich zboroch hovoriť o tom, že existuje umenie, ktoré oslavuje Boha alebo ktoré komunikuje
niektoré aspekty evanjelia.
Môžeme priblížiť kresťanskú literatúru, drámu, hudbu tým, ktorí hľadajú niečo viac. Nemôžeme si však dovoliť hazardovať s príležitosťami tým,
že tých, ktorí nás počúvajú, budeme
kŕmiť nostalgiou o „starých dobrých
časoch“ alebo ich budeme opíjať rožkami o „kresťanskom národe slovenskom“. Namiesto toho nás to vedie k
možnostiam zvestovať Ježiša Krista.
Využiť nové formy a s novou dynamikou uchopiť to, čo nám Boh dal.

J

Igor Čonka
kazateľ zboru v Ružomberku

editorial

Cirkev dnes
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dnešná církev

Kňazom, kazateľom či teológom?
Nie... odovzdal ju rybárom, colníkom, obyčajným ľuďom, tebe
aj mne. Ježiš veril, že taká úloha,
ako je zmeniť svet, náleží laikom.
Dáva im autoritu – a nenecháva si
ju pre seba. Preto ak cirkev bude
veriť a poslúchať Božie slovo, stane sa nezastaviteľnou silou, ktorá
môže ukázať plný potenciál, ktorým
Kristus disponuje.
Choďte!
Znie Kristov príkaz.
Cieľ nebude naplnený, pokiaľ
budeme stáť! Získavajte mi nasledovníkov z každého národa.

Miroslav Mišinec

Cirkev
21. storočia
stý bohatý muž chcel kúpiť dar
svojej matke a po dlhom hľadaní
nájde neobyčajného vtáka, ktorý
pozná štyritisíc slov, hovorí piatimi
jazykmi a vie zaspievať tri árie. Kúpil
ho za 30 000 Eur a poslal ho matke. Na druhý deň jej volá, ako sa jej
pozdával darček. Odpoveď matky
znela: „Ďakujem ti, syn môj, takú delikatesu som už dávno nejedla!“
O podobnom nepochopení
Božieho zámeru môžeme hovoriť, ak hodnotíme správanie cirkvi v dnešnej dobe.

I
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Toto je jediná cesta k rastu našich
zborov. Odovzdávajte ľuďom to, čo
ste dostali, hovorte o tom, čo ste
spoznali. Používajte rôzne metódy či prístupy, len jedno sa nesmie
zmeniť – zvesť.
Bez získavania nasledovníkov
veriaci nikdy nebudú vedieť, ako
vlastne majú žiť svoj život viery.
Krstite ich...
Prečo krst? Vonkajší prejav vnútorného presvedčenia. Ja som to
nevymyslel. Som Kristov nasledovník a snažím sa konať Jeho vôľu.
Prečo krst? Prečo verejné vyznanie?
Pýtam sa: „Prečo nie?“

pasažierov prijalo Krista do svojho
života, vrátane letušky, ktorá bola
jednou z tých, čo pád neprežili.
Planéta Zem je napadnutá hriechom a dochádza jej palivo... je
tesne pred zrútením. Chcel by som
vedieť, kto sa postaví a kto predstaví Ježiša pasažierom tejto planéty,
ktorí spejú do večného odlúčenia
od Boha!? Máme najväčšie privilégium všetkých čias – privilégium
niesť zachraňujúcu zvesť o Božej
milosti všetkým ľuďom. Je to Božia
výzva cirkvi...!
Neste!
A cirkev??? Mnohokrát si necháva životodarnú zvesť len pre seba,
je ticho... dokonca to berie ako bremeno... zatiaľ čo vonku zomierajú
ľudia.
V roku 1886 dr. John Pemberton
prvýkrát priniesol zamiešanú esenciu Coca-Coly do kaviarne Jacobs,
ktorá bola krížom cez ulicu naproti
jeho lekárne, a ponúkol tento nápoj
majiteľovi.
Prieskum hovorí, že o sto rokov
už 97 % ľudskej populácie zemegule počulo o Coca-Cole, 72 % populácie už Coca-Colu videlo a 51 %
ľudskej populácie Coca-Colu ochutnalo. To všetko preto, lebo spoločnosť Coca-Cola si dala záväzok, že
raz musí každý ich nápoj ochutnať.
97 % ľudí na svete počulo o tom, že
existuje zmiešanina cukru, karamelového sirupu a vody, pritom viac
ako 1,5 miliardy ľudí nemá prístup
k dobrej zvesti Ježiša Krista!

Ježiš pozýva hriešnikov – nechce
však dovoliť, aby pokračovali vo
svojom štýle života bezmedzného
hrešenia. Svet nemá nijaké zábrany natiahnuť chápadlá a vytrhnúť
To znamená, že 17 miliónov ľudí
kohokoľvek z našich radov. A my
Za posledných trinásť rokov majú – Kristovi nasledovníci, ktorí dispo- zomiera ročne bez toho, aby počuli
počty ľudí v našich zboroch rovnakú
nujú Jeho veľkými zasľúbeniami, by o Spasiteľovi.
alebo klesajúcu hodnotu. Ak aj niek„Keď Ježiš uvidel zástupy, prišlo
sme už vôbec nemali váhať, pokiaľ
torí pribudli, tak len minimum z nich
mu
ich ľúto, lebo boli zbedačení
ide o vytrhávanie ľudí z hriechu!
sú ľudia získaní zo sveta. Keď Ježiš
Podobne by sme nemali odporovať a skleslí ako ovce bez pastiera.“
zhromaždil učeníkov k poslednému
Jeho prikázaniam – lebo to je akt Matúš 9, 36
stretnutiu s Ním, povedal: „Choďte
Ježiš dal cirkvi poslanie,
teda a získavajte mi učeníkov našej neposlušnosti.
ktoré sa za 2000 rokov nevo všetkých národoch a krstite
Učte ich, zachovávajúc všet- zmenilo – je stále to isté!
ich v mene Otca i Syna i SvätéSi v ňom už zapojený?
ko,
čo som vám prikázal. Učiť
ho Ducha a naučte ich zachovátomu,
čomu
nás
naučil
Pán.
Učiť
sa
vať všetko, čo som vám prikázal.“
podriadenosti v súčasnej agresívnej
Matúš 28, 18 – 20
dobe
nie je malá úloha. A je to veľToto boli posledné slová nášho
mi
dôležitá
súčasť procesu výchovy
Pána, jeho závet. Poslednú vôľu
môžeme počúvať s dvojakým záuj- učeníkov, čo nám prikazuje samotmom. Nezainteresovane ako notár ný Kristus.
Andrew Meekens, člen medzialebo ako dedič s napnutými ušanárodného
evanjelikálneho zboru
mi.
v Addis Abebe, bol pasažierom
Choďte...
Pochopili sme ako cirkev, čo je lietadla letiaceho z Etiópie, ktonaším poslaním? My ako Božie deti ré uniesli teroristi. Lietadlu začalo
sme aj dedičmi. Prečítali a vypoču- dochádzať palivo a muselo urobiť
li sme si Ježišovu poslednú vôľu? núdzový pristávací manéver pri
Otázka znie: Rozhodol som sa ju Komorských ostrovoch. Keď začalo
padať, Meekens vstal a predstavil
plniť?
Túto veľkú zodpovednosť Kristus pasažierom aj únoscom evanjelium.
niekomu zveril. Komu vlastne? Pred dopadom na zem dvadsať

abízí se přirozeně velmi rychlá, výstižná a biblicky naprosto
správná odpověď: Je stejné
jako před dvěma tisíci lety. Na poslání
církve, ať žije v kterékoliv době, se nic
nemění. Je vystiženo asi třemi nejznámějšími slovy zmrtvýchvstalého Ježíše Krista: „Jako mne poslal Otec, tak
já posílám vás.“ (Jan 20, 21) „Jděte ke
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A
hle, já jsem s vámi po všecky dny až
do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28,
19.20) „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete
mi svědky v Jeruzalémě a v celém
Judsku, Samařsku a až na sám konec
země.“ (Skutky apoštolů 1,8)
Jako čtenáři Bible tato místa dobře
známe. Slyšeli jsme je mnohokráte
v kázáních hovořících o „velkém poslání církve Kristovy“ na tomto světě. V těch kázáních jsme také slyšeli
mnoho výzev k naplňování tohoto velkého poslání. Možná jsme nejednou
i vnitřně přitakali. Uvědomovali jsme
si znovu smysl „existence“ církve na
této zemi, svoji osobní zodpovědnost
před Pánem církve. A přesto tu zůstává jeden podstatný problém. To stále
platné poslání – úkol církve nenaplňujeme, přinejmenším naplňujeme velmi
špatně.
Možná s tím nebudou všichni souhlasit, možná se budou znovu alibisticky ujišťovat o tom, že to tak zlé zase
s námi není. Ale nastavme si aspoň na
chvíli zrcadlo Písma, a nebojme se podívat na naši dnešní reálnou podobu.
1. „Jako mne poslal Otec, tak já
posílám vás.“ To znamená, tak jako
já jsem opustil slávu svého Otce v nebi, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a
ponížil se a v poslušnosti podstoupil
i smrt, tak i vy. Přeloženo do dnešní
mluvy – jako jsem se vzdal svých ambicí a kariéry, umřel svému já, svým
plánům a představám, začal žít pro
druhé, pro jejich dobro a užitek, to
vše v neokázalé hluboké pokoře a
úctě ke každému člověku s ochotou
obětovat se až tak daleko, jak to jen
bude pro záchranu druhého člověka
potřeba. Třeba až na smrt. Přijali jsme
vědomě takovéto poslání, nebo to
považujeme za extrémně vyhrocenou
aplikaci uvedeného slova na tisíce mil
vzdálenou realitě? Zamysleme se nad
tím. David Livingstone jednou pověděl: „Bůh Otec měl jediného Syna, a
toho učinil misionářem na naši zemi.“
Naše poslání je totéž. V našich kruzích bývá často citován J.G.Oncken.
„Co baptista, to misionář.“ Řekl bych,

N

že však toto vyhlášení bylo víc inspirováno Biblí než baptistickým světovým
hnutím.
2. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve
jméno Otce, Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko,
co jsem vám přikázal. Naším posláním je „církev v pohybu“. To není
církev, která je statická, neschopná akce, zavřená sama do sebe, do
svých kostelů a modliteben, do „svého náboženství“ a jeho různých projevů. Je to církev, která má jasné nasměrování – určení pohybu: ke všem
národům…až do posledních končin
země. Tohle není jen úkol misionářů
působících v dalekých zemích. Tohle
je můj úkol ve vztahu k národu, do
kterého mne Kristus postavil – tedy ve
vztahu k českému i slovenskému národu. A znamená to rovněž ve vztahu
ke každému, kdo do tohoto národa
patří. Jít ke všem. „Všem jsem se stal
vším, abych získal aspoň některé.“
Tak to řekl kdysi apoštol Pavel. Nebál
se jít za kýmkoliv v tehdejší společnosti. I to je dnešní úloha církve. Jestli
právě dnes něco chybí ve velké míře,
pak je to právě osobní evangelizace.
Od člověka k člověku s využitím mnoha každodenních příležitostí, které
Pán Bůh dává. Doma, mezi sousedy,
v nejbližším okolí. Prostě tam, kde se
denně pohybuji. To je ten můj „Jeruzalém“, tedy to místo, kde žiji svůj
každodenní život.
Po jedné velké bouři na moři zůstaly
na pláži tisíce mořských hvězdic. Po
pláži šel malý chlapec a házel hvězdice zpět do vody. Pozoroval jej zpovzdálí starší muž, který si nemohl odpustit poznámku směrem k chlapci o
naprosté marnosti takového počínání.
Řekl mu: „To, co děláš, je sice ušlechtilé, ale upřímně, moc tím nezměníš.“
Malý chlapec vzal do rukou další mořskou hvězdici a hodil ji opět do vody.
Přitom odpověděl: „Možná, že ne, ale
pro tu jednu hvězdici to znamená život.“ Možná, že v životě nezasáhneme
mnohé, ale každá zachráněná duše je
dražší než celý svět.
Získávat učedníky znamená získat
je pro Krista. Ne pro sbor, církev či denominaci na prvním místě. Získávejte
mi učedníky, říká Ježíš. Ne získávejte
si - pro sebe, své sbory, svoji církev,
svoje strategické misijní plány. Proto
ta důležitost křtu. Veřejné ztotožnění
se s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým
Kristem, veřejné vyznání připravenosti
podřizovat se jeho vůli, veřejné vyznání připravenosti následovat jej v misijním poslání.
A učit je, ty nové, křtěné učedníky,
aby zachovávali všecko, co Ježíš
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dnešní církev

Jaké je moderní
poslání církve?

přikázal. Znamená to především jedno. Dokonale znát to, co Ježíš přikázal. Máme to ve čtyřech evangeliích,
stále se k tomu vrací i apoštolé ve
svých novozákonních dopisech a epištolách. Mělo by to stále znít nejen ze
všech našich kazatelen, ale též z příkladu našich životů. Každé „učení se“
má svoji „teoretickou“ i „praktickou“
část. Církev, sbor, který možná cituje
to, co Ježíš přikázal, ale nerealizuje
to v praktickém životě, mnoho nové
učedníky nenaučí. Přestává tak plnit
své poslání. Ježíš řekl: „Vy jste moji
přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.“
Posláním církve je nejen učit znát Ježíšova přikázání, ale učit zachovávat
je. Těch nádherných přikázání Ježíše
Krista směrem k učedníkům, směrem
k církvi je celá řada. Připomeňme si
jen dvě: „To vám přikazuji, abyste
jeden druhého milovali.“ A z kázání „na rovině“ zaznívá příkaz: „Milujte
své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří
vás proklínají, modlete se za ty, kteří
vám ubližují.“ Jednáme podle toho?
Je nám to blízké, je nám to vlastní?
3. „Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám
konec země.“ Zaslíbení o Ježíšově
přítomnosti po všecky dny a zaslíbení
o přijetí moci Ducha svatého bylo tehdy na počátku a je dodnes organicky spojeno s naplňováním „velkého
poslání“, našeho misijního úkolu. Být
svědkem znamená vydávat věrohodné svědectví o tom, jak jsem se s Kristem setkal, jak mne našel, co pro mne
udělal. Jak změnil celý můj život, jak
jedná a zasahuje v mém životě. Jak
se mi dává poznat, jak mi zjevuje svoji vůli. Jak mne nikdy neopouští, jak
mne potěšuje a posiluje. Jak mi dává
jistotu pro časnost i věčnost. Svědčíme o něm právě takto? Máme o čem
svědčit? Nebo se jen svízelně pokoušíme tlumočit dál něco, co jsme odposlouchali? Ve vědomí, že bychom tak
asi měli činit?
Misijní služba v „celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ asi
nebude úkolem pro každého z nás
osobně. To však neznamená, že bychom ji neměli nést na modlitbách a
všemožně ji podepírat. Také finanční
obětavostí. Ale pozor! Velký pozor!
Abychom nikdy nepřeslechli nebo
neumlčeli osobní povolání ke službě
i v těchto širších misijních okruzích!
Ale jedno platí stále stejně pro nás
všechny, i kdybychom měli sloužit
jen v tom našem Jeruzalémě: „Jako
mne poslal Otec, tak já posílám
vás.“ Ještě je čas milosti, ještě jsou
před námi otevřené dveře. „Když On
otvírá, nikdo nezavře, a když On zavírá, nikdo neotevře.“ (Zjevení 3,7)
Vezměme to vážněji než doposud.
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Poselství prázdného hrobu
Nick Lica
idé si často dávají na náhrobní kámen nějaký slavný citát
nebo výrok, kterým chtějí vyjádřit charakteristiku své osobnosti.
To, čím v životě byli, a také to, čemu
věřili a co pokládali za důležité. Když
před dvěma tisíci lety zemřel Ježíš
Kristus, tak mu místo nějakého nápisu přivalili ke hrobu velký kámen,
který byl střežen Římskými vojáky.
O velikonocích si připomínáme to,
co se pak stalo po třech dnech od
jeho smrti. A to je jeho vzkříšení. Ano,
jeho prázdný hrob mluví dodnes více
než nějaký citát, protože je důkazem
toho, že Ježíš Kristus je živý.
Prázdný hrob k nám mluví i dnes
a jeho poselství je: Vítězství
Byl Pátek a začínala Sobota. Ježíš
právě zemřel a s ním zemřelo i mnoho snů, které lidé měli. Přišli, aby
viděli, jestli přece jenom nesestoupí
z kříže a ukáže tak všem, že se nemýlili, že on je vskutku ten pravý Mesiáš. Velký Pátek pro ně nebyl velký,
protože odcházeli domů zklamaní.
Ježíš zemřel a byl položen do hrobu
vytesaného ve skále. Velmi smutně
tak skončil den pro mnohé, kteří v
Pátek očekávali „happy end“ (šťastný konec). Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, si už v pátek připravily
vonné masti a oleje, aby hned prvního dne po sobotě mohly s nimi jít
ke hrobu. Když se přiblížily ke hrobu,
zjistily, že je prázdný. Nevěděly, co si
mají myslet. Možná, že se spletly, ale
najednou se jim zjevili dva andělé,
řkouce: „Proč hledáte živého mezi
mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“
Milí přátelé, poselství prázdného
hrobu je poselstvím o vítězství nad
smrtí. To je ten zázrak, na který lidé
čekali, ale nestal se tehdy, kdy oni
chtěli, nýbrž kdy chtěl Pán Bůh. Prvního dne po sobotě by málokdo čekal,
že se může ještě něco stát. Každý se
asi vzpamatovával ze smutného víkendu na Golgotském kříži. V neděli
se však stal největší zázrak, který se
udál v Jeruzalémě. Ježíš zvítězil nad
smrtí – vstal z hrobu, protože Bůh ho
vzkřísil. Smrt už není ten strašlivý a
tajuplný nepřítel. Smrt byla přemožena. A to je velikonoční poselství:
Ježíš Kristus je živý! Smrt pohltila od
dob Adama už tolik lidí a nikdo, kromě Ježíše, nad smrtí nezvítězil.
Vážení přátele, Ježíšův hrob je jedinečným místem na světě, protože
Ježíšovo tělo tam není. On vstal z
mrtvých podle písem, aby dal věčný
život každému, kdo v něho věří.
Poselství prázdného hrobu je
také: Poselství o naději
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Hroby na hřbitově jsou poselstvím
smutku, pláče a připomínky, že člověk je jen prach a v prach se navrátí.
Obvykle, když jsme u hrobu někoho,
koho jsme měli rádi, vrací se nám
ten člověk ve vzpomínkách. Jako bychom ho viděli před sebou, jak mluví
a je plný života, ale žel jsou to jenom
vzpomínky.
Tak i ženy šly první den po sobotě
ke hrobu toho, kterého měly rády, a
kterého následovaly. Ale byly bezradné a muselo jim být dvakrát smutno.
Jednou proto, že Pán Ježíš zemřel,
a podruhé proto, že ho ani nemohly
nalézt mrtvého. Ale andělé jim řekli:
Proč hledáte živého tam, kde jsou
jen mrtví? Všechny hroby jsou plné
mrtvých lidí, ale hrob Pána Ježíše je
prázdný. A to je poselství a naděje
pro tento svět. Ježíš ukázal celému
světu, že existuje život i za hrobem.
Jeho prázdný hrob je toho důkazem.
Mnoha lidem tato slova připadají jako
blouznění a nevěří tomu. Ale Petr se
rozběhl k hrobu a viděl, že je to pravda: Ježíš žije!
Přátelé, jestli je někdo nadějí tohoto hříšného světa, tak je to Ježíš
Kristus! On zemřel a vstal z mrtvých!
Kdo v něho věří a přijímá tuto pravdu,
má jistotu, že jednou bude ve slávě
s ním.
Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít. A každý, kdo žije a věří ve
mne, neumře navěky. Věříš tomu?“
(Jan 11: 25 – 26) Být živ i po smrti
- to je otázka víry v Ježíše Krista zde
na zemi. Jenom ON mohl říci taková
slova.
Proto smrt není pro věřícího člověka konec naděje, ale jen přechod ze
smrti k věčnému životu. A o tom je velikonoční zvěst: Ježíš byl vzkříšen a je
nadějí pro každého, kdo v něho věří.
Poselství o radosti
Prázdný hrob je nejenom poselstvím o vítězství a naději, ale také poselstvím o radosti.
Jestliže pátek byl dnem smutku,
tak neděle vzkříšení byla dnem radosti. Učedníci se už nemusí stydět,
že následovali mrtvého Mesiáše, ale
mohou vyjít ven ze skrýše a stát se
oznamovateli jeho vzkříšení. Kámen
byl odvalen ne proto, aby Ježíš mohl
ven z hrobu, ale aby učedníci mohli
jít dovnitř a přesvědčit se, že Ježíš
tam není. Pán Bůh odvalil kámen
ne proto, aby Jeho Syn mohl vstát
z hrobu, ale abychom my věděli, že
on tam už není. A to je důvod k veliké
radosti pro celou Kristovu církev všude po světě. Boží vůlí je, abychom se

scházeli každou neděli a oslavovali
Kristovo vzkříšení. Pro některé lidi
není událost vzkříšení tak důležitá,
a proto si ji připomínají jenom jednou za rok. A někteří možná vůbec
ne. Ježíšovo vzkříšení nezpůsobilo
Římanům a velekněžím žádnou radost, ale jenom starost. Přemýšleli,
jak tuto pravdu zatajit podplacením
vojáků, kteří hlídali hrob. Ale vzkříšení se nedá zatajit, tak jako se nedala
zatajit smrt.
Prázdný hrob je také poselstvím
o radosti, se kterou uctíváme živého Boha. Většina světových náboženství uctívá nějakého velkého, ale
mrtvého vůdce, zakladatele nebo filozofa. Křesťanství vyhlašuje svoji víru
v živého a zmrtvýchvstalého Spasitele. Jeden misionář vysvětloval tuto
pravdu lidem takto: „Představte si, že
cestuji a dostanu se na místo, kde se
cesta rozdvojuje na dva směry. Hledám tam nějakého průvodce a najdu
tam dva: jeden je mrtvý a jeden živý.
Kterého z nich bych se měl zeptat na
správný směr, mrtvého nebo živého?“
Lidé mu odpovídali: „živého!“ Potom
misionář řekl: „Proč následujete vůdce, který je mrtvý, namísto Krista, který je živý!“
My nemáme mrtvého Boha, nýbrž
živého. Nemusíme chodit ke hrobu
a litovat Kristovy smrti, ale můžeme
chodit ke hrobu a radovat se z jeho
vzkříšení.
Milý čtenáři, chci tě vyzvat k přemýšlení nad smyslem Velikonoc. Nejsou jen tradicí a svátkem, který se
každoročně opakuje. Ale nesou velké poselství pro život a budoucnost
každého z nás. Středem velikonoc
je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. To
vše se stalo o Velikonocích z lásky
k tobě. Ano, Bůh tě miluje a chce ti dát
svobodu z otroctví hříchu. Proto věř
v Ježíše Krista, rozhodni se pro Něho
a On ti dá vítězství nad smrtí, naději
v každé situaci a trvalou radost!

o kresťanskom pôste
(2. časť)
Stojí pôst za všetko to trápenie,
hlad, bolesti, slabosti a nevoľnosti?
Absolútne áno. Biblia ukazuje, že
Boh mocne odmeňuje pôst kresťanov (Matúš 6, 18). Kresťanské knihy
a svedectvá kresťanov neraz hovoria
o tom, ako Boh odpovedal na pôst.
Porozmýšľaj nad jedným svedectvom,
ktoré bolo uverejnené v časopise The
Berean Call (mesačník, ktorý vydáva
Dave Hunt). V jednom čísle bol uverejnený list väzňa, kde píše: „Obrátil
som sa potom, čo sa za mňa jedna
žena modlila a postila.“ Neznáma žena
kresťanka, o ktorej nič viac nevieme a
podľa všetkého tu na zemi ani nebudeme vedieť, vyprosila u Pána svojím duchovným nasadením obrátenie človeka, ktorého by sme mali každý dôvod
odpísať. Boj o obrátenie toho väzňa
zahŕňal aj pôst.
Je pôst určený pre všetkých kresťanov?
V princípe áno, ale výnimku predstavujú ľudia, ktorým to ich zdravotný stav
neumožňuje. Konkrétne môže ísť o
vážne zažívacie ťažkosti, metabolické
poruchy, senilnú starobu, atď. Zvlášť
diabetici by sa do pôstu nemali púšťať
(ak už, tak len veľmi obozretne a iba po
konzultácii so svojím lekárom). Ak máš
takéto zdravotné problémy, možno ti
pomôže obrátiť sa na ostatných kresťanov, ktorí majú podobné ťažkosti, a
vypočuť si ich skúsenosti. Ak je tvoja
situácia taká, že žiadny pôst vo veci
jedla nie je možný, Pán bude mať pre
teba pôst v niečom inom. Porozmýšľaj,
ktoré inak legitímne veci môžeš načas
odložiť. Človek, ktorý nemá tento typ
zdravotných ťažkostí, sa nemusí pôstu
nijako obávať. Pôst je totiž za normálnych okolností vec zdraviu veľmi prospešná.
V čom robia kresťania najčastejšiu
chybu pri pôste?
Z mojich vlastných skúseností i z
toho, čo som počul, je najväčšou
chybou to, že sa počas pôstu dosť
nemodlia. Bez modlitieb sa pôst totiž
stáva viac-menej obyčajnou zdravotnou hladovkou.
Mal/a by som mať vodný alebo
bezvodný pôst?
Vo všeobecnosti sa pre začiatok odporúča počas pôstu prijímať tekutiny
(ideálny je nesladený čaj a minerálna
voda). V tomto smere platí, že treba
spoznať svoje možnosti. Väčšina ľudí,
ktorých poznám, znáša oveľa lepšie
vodný pôst ako bezvodný. Bezvodný
pôst by mali skúšať len tí, ktorý dobre
poznajú svoj organizmus a majú už s
pôstom isté skúsenosti. Bolesti hlavy
počas pôstu sa dajú zmierniť alebo odstrániť pitím dostatočného množstva
tekutín.
Čo mám robiť počas pôstneho dňa?

Neraz sa vyskytuje predstava, že v
deň pôstu sa nedá robiť nič praktické, iba sa utiahnuť niekam ďaleko od
civilizácie a bez prestávky sa modliť.
Deň pôstu môže v skutočnosti vyzerať
navonok na nerozoznanie od bežného
dňa. Idem do práce, plním si povinnosti, stretnem sa s ľuďmi, atď., avšak
neprijímam pokrm a všemožne sa snažím každú voľnú chvíľku využiť na to,
aby som sa zavrel do komôrky (Matúš
6, 6) a modlil sa k Pánovi. Jeden kresťan dokáže byť počas pôstneho dňa
dosť aktívny, kým druhý potrebuje skoro úplný pokoj.
Aké ďalšie formy môže pôst mať?
Popri osobnom (skrytom) pôste
existuje napríklad aj pôst viacerých
ľudí, ktorí sa dohodli, že sa budú postiť
spoločne (Skutky 14, 23). Dohodnú si
spoločný deň alebo sa postia za nejakú vec postupne jeden po druhom.
Takýto spoločný pôst nepredstavuje
porušenie pravidla o tom, že pôst má
byť pred ľuďmi skrytý (Matúš 6, 18), nakoľko toto pravidlo sa svojou povahou
týka pôstu jednotlivca. Spoločný pôst,
ktorý vidíme v Skutkoch v 14. kapitole
očividne toto pravidlo „nezachoval“.
Podujal/a som sa na jednodňový
pôst, aký deň by som si mal/a najlepšie vybrať?
Pamätaj na to, že počas pôstu môže
byť pre nedostatok cukru a ďalších
látok myslenie človeka spomalené a
otupené. Rovnaké hendikepy platia
pre svalstvo a všetky fyzické aktivity.
Človek je aj psychicky väčšmi náchylný na nervozitu a podráždenosť pri
styku s ostatnými ľuďmi. Nie je múdre
vyberať si na pôst deň, keď očakávame zvlášť intenzívne zaťaženie, či už
fyzické, alebo psychické (napr. mnohohodinové rokovanie s obchodným
partnerom, sťahovanie kancelárie do
inej miestnosti, atď.). Ak taká možnosť
existuje, najlepšie je vybrať si taký deň,
keď očakávam skôr menšiu záťaž pre
organizmus. Tu platí poučenie z nerozumne vyhláseného pôstu, ktorý nariadil kráľ Saul, ako o tom čítame v 1.
Samuelovej 14, 24 – 31.
Ako často by som mal mať pôst?
Neexistuje žiadny biblický príkaz o
intervaloch pôstu. Na druhej strane
treba však opustiť predstavu, že by sa
pôst v živote kresťana mal vyskytovať
tak často ako narodeniny či oslava
výročia svadby. Keď kresťan osobne
spozná hodnotu pôstu, začne hľadať
spôsob a organizovať svoje plány tak,
aby ho mohol mávať pravidelnejšie.
Neváhaj chopiť sa rozmanitých príležitostí k pôstu. Pre mnohých kresťanov
nie je nič zvláštne mať jednodňový
pôst každé dva týždne. Môžu nastať
obdobia, keď sa budú postiť každý týždeň. Nové skúsenosti s Pánovou blízkosťou prežité počas pôstu podnietia
novú chuť a túžbu hľadať Pána ešte

viac a tak jeden pôst vedie k ďalšiemu.
Vypočutá modlitba a mocné Božie
činy ma ešte viac navnadia odložiť jedlo a celý sa oddávať Pánovi. Po čase
si srdce zvykne na pôst natoľko, že po
dlhšom období bez pôstu mu pôst začne intenzívne chýbať.
Čo ak počas pôstu náhle pocítim
silnú mdlobu až na odpadnutie?
Je to normálna fyziologická reakcia na neprítomnosť rýchlych cukrov. Niektorí ľudia ju nepocítia skoro
vôbec, u niektorých sa môže prejaviť
veľmi intenzívne. V prípade, že ťa takáto nevoľnosť zastihne a neodchádza
preč, môže pomôcť ovocná šťava s
čo najvyšším podielom ovocnej zložky
(aspoň 50%). Ovocná šťava však neraz býva dvojsečná zbraň. Síce rýchlo dodá organizmu cukry, no zároveň
môže v žalúdku iniciovať až kŕčovitý
hlad, keďže zaktivuje žalúdočné kyseliny.
Už som neraz skúšal/a mať aspoň
poldňový pôst, ale zakaždým som to
po chvíli vzdal/a (skončilo to útokom
na chladničku).
Je pre mňa ešte šanca? Kde robím
chybu?
Základná rada znie – nemysli na jedlo. Znášanie pôstu neprebieha len v
žalúdku, ale aj v mysli. Ak sa v mysli
začneš zaoberať predstavami pokrmov, telo začne reagovať intenzívnou
žiadosťou po jedle. Súčasťou pôstu
nie je len žalúdok bez pokrmov, ale aj
myseľ bez pokrmov. Predstava jedla
vyvolá pokušenie a nutkanie jesť, ktoré
zosilnie natoľko, že neraz vedie k predčasnému ukončeniu pôstu. Ďalšou
možnosťou je neskúsiť hneď absolútny
pôst, ale pokrmy iba obmedziť, napr.
jesť iba zeleninu alebo ovocie, alebo
len trikrát denne suchý chlieb. Po niekoľkých takýchto pôstoch treba opäť
skúsiť pôst bez akéhokoľvek jedla. Ak
nič nepomáha, obráť sa na niekoho,
kto už má s pôstom isté skúsenosti, a
popros ho o radu. Nikdy sa nedaj odradiť neúspechom, ale pokračuj v snahe. Malé krôčiky pripravia cestu pre
väčšie kroky.
Počas pôstu zvyknem mávať nepríjemný dych. Som v styku s ľuďmi
a nerád by som ich takto obťažoval.
Čo mám robiť?
Podľa potreby použi počas pôstu
bežné prostriedky na osvieženie dychu
ako napr. žuvačka, mentolové pastilky,
osviežujúce plátky, ktoré sa rozpustia
na jazyku, atď.
Niekedy sa mi stane, že v návale
povinností a v pracovnom strese vynechám jeden chod alebo viac chodov jedla. Bol to pôst?
Podstata pôstu spočíva v tom, že sa
dobrovoľne a plánovane zrieknem toho,
čo som inak legitímne a s vďačnosťou
mohol prijať (zvyčajne jedlo), aby som
mohol hľadať Pána. V skutočnosti šlo
teda skôr o neplánované hladovanie
ako o biblický pôst.
Prevzaté z internetu
nkz.reformace.cz

aktuálne

Najčastejšie otázky

7

dobré správy

Božie

evanjelium

„V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej
spáse – a uverili ste v Neho, boli
ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme
ako Jeho vlastní boli vykúpení na
chválu Jeho slávy.”
Ef 1, 13 – 14
ké je len dôležité poznať pravdivé informácie! Od koľkých
nezdarov by sme boli bývali
uchránení, keby nás niekto včas
varoval. Snáď ani neexistuje človek,
ktorý by nebol niekedy oklamaný.
A my často dáme prednosť príjem-

A

nému chlácholeniu pred pravdou,
ktorá zachraňuje. Pravdou je však
Božie slovo. Božím slovom je sám
Ježiš Kristus, ktorý zostúpil na zem,
aby nám zjavil Boha. Aký je Boh?
Pozri na Krista. Čo mi hovorí Boh?
Počúvaj Krista. Ako mám žiť? Uver
v Krista!
Apoštol Pavol používa často výraz
„v Kristovi”. V ňom je totiž pravda,
v ňom je záchrana. Ak chceš lietať,
musíš byť v lietadle. Ak chceš byť
spasený, musíš byť v Kristovi. Nestačí ti veriť, že v lietadle sa vznesieš hore k oblakom. Je potrebné
do lietadla nastúpiť. Viera je veľmi
praktická záležitosť. Je ako ruka,
ktorá sa načahuje k Božiemu trónu a berie, čo dobrý Boh z milosti
dáva. Ak sa ti zvestuje Kristus, neostaň poslucháčom. Nebuď ako ten,
komu sa prestrie dobré jedlo a on
len nad ním kýva hlavou a mudruje.
Ak srdcom uveríš, otvor smelo ústa
a vyznaj to najkrajšie vyznanie „Pán
Ježiš Kristus! Môj Spasiteľ!” Boh nečaká, kým budeš dostatočne dobrý.
Ty nečakaj, kým príde iný deň. Teraz
je deň spasenia! Prečo je také potrebné uveriť? Pretože vierou vstupujeme do duchovného sveta. Je
to viera, ktorá prichádza s počúvaním Božieho slova. Je to Duch Svätý, ktorý nám dosvedčuje, že sme
pred Bohom hriešnici, že existuje

Nepochopení kříže. Bláznovství.
1.Korintským 1, 18 – 25
ejvětší tajemství je, že Bůh
jedná jinak... Absurdita Boží
oběti na KŘÍŽI. Kříž. Porážka
změněná ve vítězství. Smrt proměněná v život. Můj život a tvůj život. Život
církve. Život vítězící nad smrtí.
Pavel v epištole Korintským říká,
že „slovo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo jsou na cestě k záhubě, nám,
kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“
Dále Pavel hovoří o tom, že „Židé
žádají zázračná znamení, Řekové
vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného.“ Mluví zde
vlastně o třech kategoriích lidí, kteří
hledají odpověď na otázky smyslu
svého bytí. Jedni, zde Židé, ( hledači
„náboženské“ odpovědi), chtějí znamení, a podle tohoto nebo těchto
znamení se chtějí řídit. Dnes k nim
patří všichni lidé, kteří se snaží dostat se vlastním úsilím k Bohu. Představují všechna světová náboženství
a ideologie „spásy“, kde člověk sám
natahuje ruku po transcendentnu.
Druzí, zde Řekové (agnostici, ateisté, filosofové, hledači „racionální“
odpovědi), chtějí svým rozumem
pochopit naši lidskou existenci.
Ale MY KŘESŤANÉ kážeme Krista

N

8

Petr Mečkovský
ukřižovaného, moc Boží ke spáse.
(Je to skutečně tak?) Pro ty první
je to dle Pavla kámen úrazu, neboli
já chci sám „pochopit, obsáhnout,
získat“ Boha, pro ty druhé je to nesmysl, bláznovství. Co je to spasení, spása? Skrze smrt na kříži? Bůh
umírá na kříži? Má to zapotřebí? Je
to Bůh? Proč na kříži? Proč oběť? A
to je to tak jednoduché? Přijmout
fakt, že jeho, Ježíše Krista ustanovil
Bůh, aby se svou vlastní smrtí stal
smírnou obětí pro ty, kdo věří? (Římanům 3, 25)
Pán Ježíš Kristus říká: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí
být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný.“ (Jan 3, 15 –16) A dále
o kříži říká: „A já, až budu vyvýšen
ze země, přitáhnu všechny k sobě.“
To řekl, aby naznačil jakou smrtí má
zemřít. (Jan 12, 32 – 33)
Ano, jedině KŘÍŽ, oběť Kristova
na něm, je cestou spasení. Cestou
k Bohu není vlastní úsilí, znamení,
ani racionální pochopení života, čin

Božia dokonalá spravodlivosť a že
nás očakáva súd, kde budú zjavené všetky skryté veci nášho života.
Duch Svätý vrhá svetlo do tvojej
tmy na tvoje kamenné srdce a oživuje tvojho mŕtveho ducha. Je tu
však radostná správa – evanjelium
o Spasiteľovi, ktorý prišiel, aby si
nezahynul. Prišiel, aby dal svoj život
za tvoj. Boží Syn priniesol plné výkupné pred svätého spravodlivého
Boha.
Boh tu však svoje dielo spásy neskončil. Tvoje prijatie pravdy, ktorá
zachraňuje, Boh spečaťuje svojím
Svätým Duchom. Spečaťuje dielo
evanjelia, vykúpenie sa stáva tvojím,
ty sa stávaš vykúpeným.
Boh nás nevykúpil zlatom a striebrom, ani nás nevykúpil, aby sme sa
nechali zviesť márnosťami, klamstvami a polopravdami. Vykúpil nás
krvou svojho Syna, aby sme chodili
v pravde. V ňom sme počuli slovo
pravdy. Ak kráčame v ňom, v tom,
ktorý je cesta, pravda a život, máme
svetlo života.
V ňom sa stávame dedičmi
všetkých Božích požehnaní, v ňom
sme dokonca dedičstvom, ktoré si
Otec zoberie k sebe spolu so Synom. Aké slávne evanjelium!
Spracoval

Peter Varga
anebo myšlení. Pouze jednoduché,
prosté dětské přijetí spasení skrze
kříž. Nestačí naše - byť dobré skutky, sebelepší intelekt, je potřebí, jak
říká apoštol Pavel v dopisu Římanům, toto: „Vyznáš-li svými ústy
Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém
srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých
(po smrti na onom kříži), budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti
a ústy vyznáváme k spasení, neboť
Písmo praví: Kdo v něho věří, nebude zahanben.“ (Římanům 10, 9 –11)
Jedině kříž. Ne znamení, ne jen
racionální myšlení. Bláznovství kříže. Jsme ochotni odhodit vlastní
snažení a vlastní chápání a jít k onomu kříži? Přijmout zadarmo milost
spásy? Vírou? Bůh použil hrubost
kříže a bolest Ježíšova těla k něze
a lásce svého srdce vůči nám. Ano,
jsme blázny pro lidi kolem nás. Bůh
učinil výměnu. Oběť svého Syna za
naše spasení. Nepochopitelné. Boží
moudrost je lidem bláznovstvím.
Nám je kříž spasením. Velikonoce
nám znovu připomínají kříž. Vertikálu Boží lásky k nám lidem, horizontálu Kristova objetí celého světa.
To poselství bude znovu pronikat k
těm, kteří chtějí přijmout bláznovství kříže. Kříž. Velikonoce jsou o
tomto kříži. Přijímáš jednoduchost
- bláznovství kříže?

ám před sebou asi hodinu
jízdy autobusem. Muž vedle
mě otevřel BLESK na stránce s nahotinkou a začal číst dlouhý,
tuze zajímavý článek. Předpokládala jsem, že mu čtení nevystačí na
celou hodinu jízdy, takže jsem se
začala modlit, aby mě Pán vedl, navážeme-li spolu hovor. Svého spolucestujícího jsem však špatně odhadla: celou cestu ani slůvko. Nevadí,
přizpůsobím se situaci. Taky mám s
sebou čtení - o tom, jak David Wilkerson přinesl poselství kříže do
míst, kde se všechny problémy řeší
dýkou...
Asi v půli cesty jsem vyhléhla z
okna. Uviděla jsem rozlehlé pole a
na horizontu, až úplně vzadu, kopec
s kostelíkem. Kopec velký, kostelík
malý. Moc lidí se tam nevtěsná. Ani
se nedivím, že po cestičce vedoucí
vzhůru nikdo nešel, ten výstup určitě kdekoho odradí. A vůbec - túru s
tak prudkým stoupáním není schopen absolvovat každý: nemocní, tělesně postižení, rekonvalescenti a

M

děti nemají šanci. Kostel je pro ně
nedosažitelný.
Kostel ano, Bůh naštěstí ne. Ještě
že Bůh nebydlí v chrámech vystavěných rukama! Ti slabí by k Němu
totiž vůbec nemohli. Díky Ti, Bože,
že nebydlíš někde daleko nahoře
v malém kostelíčku pro hrstku lidí.
Díky Ti, Bože, že přicházíš skrze
Ducha svatého ke každému člověku a tlučeš přímo na dveře jeho srdce. Díky Ti, Bože, že sestupuješ i ke
dveřím nemocných a postižených.
Díky Tobě nejsou odkázáni jen na
ten malý kousek světa okolo, který
mohou pozorovat ze své postele.
Kdybys za nimi nepřišel Ty sám, co
by jim vůbec zbylo?
Ten kostelík na kopci je tak inspirativní! Musím o tom napsat do Rozsévače!
Na konečné jsem vystoupila a přeběhla k tramvaji. Muž, který seděl
předtím vedle mě na sedadle, čekal
také na nástupišti. - Co tím chceš,
Pane, říci? No, teď už nic. Muž nasedl do jiné tramvaje než já. Zalévá

mě pocit, že jsem něco prošvihla.
Ale co?
Člověk nepotřebuje, aby mu Bůh
ukazoval stále nové věci. Spíš mu
hodně často musí ty staré, dobře
známé pravdy připomínat. Ani dnes
mi Bůh neřekl nic nového - jen mně
skrze obraz za oknem jemně připomněl, že k slabým, nemohoucím
lidem přichází skrze Svého Ducha
- skrze toho, který ve mně přebývá!!!
Toho, který mě dnes tak inspiroval!!!
A já se koukala do nebeských výšin,
zatímco ten churavý muž s BLESKem seděl vedle mě! Místo terapie
jeho hříšného srdce jsem se těšila,
jak své duchovní poznání zpracuji
do Rozsévače!
Ne, já jsem měla pěkně nahlas říct:
„Víte, co mě teď napadlo, pane? Podívejte se na ten kostelík na kopci...“
Víte, co mě teď napadlo, bratři? Že
mi Bůh nechtěl ukázat tu cestičku
prudce stoupající vzhůru, ale tutéž,
po které je možné sestoupit taky
dolů. Proto má dnešní Boží chrám
nohy, aby mohl putovat oběma
směry. I z výšin dolů. Protože jinak
by našemu okolí zbyl jen ten BLESK,
dýka a pohled na nahotinky.

svědectví

Z výšin dolů

Věra Hanáková

Operace Exodus
dálost, která se stala kolem
roku 1940 v Černém moři
se Židy prchajícími z Rumunska. Pravdivý příběh, který se
odehrál na nákladní lodi „Struma“.
Jednalo se o 769 Židů, kteří prchali před Hitlerem. Najatá loď byla
v dezolátním stavu, původně určená pro přepravu dobytka. Na loď
vstoupilo všech 769 Židů s cílem
dopravit se do Palestiny.

U

Dlouhé čekání v bídných hygienických podmínkách.
V té době už platilo usnesení Společenství národů, že jedině Britové
mohou udělit povolení k vyplutí z istambulského přístavu do Palestiny.
Došlo však k neuvěřitelné taktice, že
organizace s povolením nespěchala,
ale úmyslně je protahovala. Nedovedeme si představit, jak se do takové
organizace mohly dostat osoby, nenávidící Židy. Z nouze opravená loď,
ve které musely trávit naloděné rodiny dlouhé týdny, čekala na povolení
a chátrala. Na lodi bylo tak málo místa, že ani dvě osoby nemohly spát
vedle sebe. Přitom tam byla jen jedna provizorní toaleta bez umývárny.
Těhotné ženy musely v noci v těchto
podmínkách rodit své děti.
...aby našli smrt v Černém moři.
Po delším pobytu v těchto těžkých
podmínkách nacisté rozhodli o konečném řešení „obyvatel“ na této

lodi. Židovské agentury, v tušení zlého záměru, nepřestaly posílat naléhavé výzvy k propuštění naloděných
Židů. Došly jim veškeré zásoby k živobytí – potraviny i voda.
I loď byla bez pohonných hmot.
Britové neustále odmítali dát souhlas
k odplutí. Asi po sedmnácti dnech
odvlekli loď na otevřené moře, kde
další den došlo k mohutnému výbuchu, při kterém chatrná loď zmizela
pod hladinou. Ze všech přítomných
na lodi se prý zachránil jediný muž,
jako svědek hrozné katastrofy v Černém moři.
Angličané na projíždějící lodi činili pokání.
V té době projížděla zmíněným
úsekem loď s turisty z Velké Británie.
Po vyslechnutí zprávy o katastrofě se
turisté rozhodli, že uspořádají smuteční obřad, jako výraz smutku a pokání. Jako věřící měli touhu postavit
se před Bohem a prosit za odpuštění
pro svou zemi, která se podílela na
této nelidské katastrofě. Pokorně prosili za odpuštění Židy, kteří jako turisté
byli mezi nimi na lodi. Ortodoxní Židé
se odmítli tohoto obřadu zúčastnit.
Cestující z Británie je utěšovali v jejich
zármutku. My, věřící, jsme se shromáždili v zadní části naší lodi, kde
kromě nás byli i izraelští reportéři, fotografové a vládní úředníci. Kapky deště smáčely tváře asi tuctu Angličanů,
kteří stáli v půlkruhu v chladném čer-

nomořském větru. Fred Wright, kněz
z Colesteru, k nám promluvil truchlivým hlasem. „My, Angličané, zde stojíme, abychom požádali o odpuštění
naše spolu turisty z tvrdosti našeho
srdce a nedostatku milosrdenství při
likvidaci poutníků ze – Strumy. Byl to
hříšný skutek a my prosíme v pokoře
o odpuštění.“
Asi dvě minuty jsme všichni stáli
v naprostém tichu, které narušovalo jen čeření vody za našimi zády.
Britští křesťané uvili ze sosnových
větví obrovský věnec, vysoký jako
dospělý muž. Věnec byl vržen do
moře a lodní sirény stále houkaly.
Posádka ve slavnostních uniformách salutovala a lodní vlajka vlála na půl žerdi.
Podle knížky Gustava Chellera
„Operace Exodus“ zpracoval

Daniel Průša.
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HÄNDLŮV MESIÁŠ
pisovatel Stefan Zweig ve
své knize „Hvězdné hodiny
lidstva“ vypráví pohnutou
historii vzniku Händlova „Mesiáše“.
Své čtenáře uvádí do Londýna
v 18. století a působivě líčí vznik
jedné z nejvýznamnějších skladeb
hudební historie.
Uprostřed noci je začátek dne
Georg Friedrich Händel byl nepochybně úspěšným komponistou
v Londýně. Potom ale začala jeho
hvězda z různých důvodů pohasínat. Příčinou první krize byla mrtvice,
která vedla k těžkému zdravotnímu
zhroucení. Po úspěšném lázeňském
pobytu v Thermen von Achen začala nová aktivní a úspěšná doba, až
se Händel ocitl znovu v další těžké
krizi.
Slova, která vedou k životu
Jedné noci v r. 1741 pospíchal sehnutý muž ponořený do sebe temnými ulicemi Londýna. Tím mužem
byl Georg Friedrich Händel, velký
hudebník. V jeho nitru spolu zápasily naděje a zoufalství. Přízeň vznešeného anglického světa se od něj
odvrátila. Händel zakoušel tísnivou
bídu. Tvůrčí jiskra vyhasla. Nebylo
mu ještě šedesát roků, cítil se však
starý a unavený životem. Bez naděje se vrátil do svého chudobného bytu. Tu padl jeho pohled na
těžký balík. Otevřel jej. „Duchovní
oratorium!“ zněl název. Händel se
rozzlobil na podřadného básníka a
zvláště na jeho poznámku: „Bůh

S

né existence bylo jimi hluboce zasaženo a vedlo jej k osobnímu setkání
s Bohem. Z jednotlivých citátů měl
dojem, že byly napsány přímo pro
něj, plné života. A když četl ještě
dále: „Já vím, že můj Vykupitel je
živ… jásej Haleluja!… hoden jsi,
Pane, přijmout slávu, čest i moc,“ tu
všechna slova v Händlovi oživla. Ze
slov se staly tóny a jeho nitro bylo
naplněno nádhernými zvuky.
Jiskra shora roznítila v něm oheň.
Händel sáhl po peru a začal psát. S
neuvěřitelnou rychlostí se stránka za
stránkou plnila notami. Příštího rána
jej našel jeho sluha skloněného nad
psacím stolem. Postavil podnos s
jídlem tak, aby byl Händlovi po ruce,
a odešel. V poledne tu stál ještě nedotčen. Händel psal a psal.
Občas vyskočil ze židle, vrhl se ke
svému čembalu, běhal sem a tam,
mával rukama a zpíval z
plného hrdla: „Haleluja,
Haleluja!“ Sluha se obával, že se Händel zbláznil,
když mu řekl, že se otevřely brány nebe a sám
Bůh že je nad ním.
Obdiv krále
Dvacet čtyři dny, od
2. srpna do 14. září 1741
pracoval Händel jako posedlý, takřka bez odpočinku a stravy. Potom padl
vyčerpán na lůžko. Před
ním ležela hotová partitura. Premiera Händlova
„Mesiáše“ zazněla 13. dubna 1752 v Dublinu v rámci
série dobročinných koncertů. Při jednom z prvních
uvedení v Londýně král
mě pověřil tímto úkolem.“ Händel Jiří II. při sborové písni „Haleluja“ se
lhostejně listoval v textu. Najednou zvedl spontánně ze svého sedadla.
jeho oči spočinuly na jedné řádce:
Celé publikum následovalo jeho
„Byl v opovržení a pohrdání u lidí… příklad. Toto znamení obdivu pro
kdekdo se ho zřekl…jeho rány nás úchvatné Händlovo dílo je v Anglii
uzdravily.“ Händel četl dál. Tato slo- až dodnes běžné.
va – bez výjimky citáty z Bible – se
Nejen zábava
dotkla jeho srdce. Nitro jeho zničeTraduje se, že Lord Kinnoull „prý“

vychvaloval Händlovo dílo jako
ušlechtilou zábavu. Händel po chvíli zamyšlení řekl: „Bylo by mně líto,
kdyby moje dílo posluchače jen
pobavilo. Přál bych si, aby kladně
ovlivnilo jejich život.“
To se děje až dodnes uzdravujícím a oživujícím působením Božího
slova a Božího Ducha na srdci člověka. Proto jsou ústřední témata
Mesiáše až dodnes vysoce aktuální:
je to zkušenost, že Bůh nám v Ježíši
Kristu poslal Mesiáše, vysvoboditele, který jako zmrtvýchvstalý a živý
Pán až dodnes mění život člověka.
Kdo přijme Ježíše jako svého
Pána a Spasitele, prožije nejslavnější chvíle svého života. Prožije, že
Bůh jej miluje, že na něj nezapomněl, a že jako živý Bůh chce být v
jeho blízkosti a žehnat mu.
Pod Händlovým vedením byl
Mesiáš uveden čtyřiatřicetkrát. Bylo
to 6. dubna 1759, kdy naposled zažil
své vlastní dílo. Utrpěl silný záchvat
slabosti a přál si, aby zemřel na Velký
Pátek. Bůh mu splnil tuto prosbu a
povolal k sobě velkého mistra přesně na Velký Pátek 14. 4. 1759.
Händel mohl jít k Tomu, kterého
tak úchvatně opěvoval, který se
zmocnil jeho srdce, a tak mohl jásat:
„Vím, že můj Vykupitel žije!“
Překlad z němčiny E. T.

Miesto smrti
život
Prečo hudie vietor,
vtáčik štebotá?
Prečo je tak sladká
v lese samota?
Prečo slnko svieti,
prečo svieti len,
prečo blankyt hviezdny
prikrýva môj sen?
Preto vietor hudie,
preto slnko je,
lebo Pán Boh ľudí
všetkých miluje.
Ako dobre vedieť,
že už nie som sám,
v nebeskej že vlasti
Spasiteľa mám!
Ako dobre vedieť,
že ma má tak rád:
chce mi miesto smrti
život darovať!
Ondrej Betko:
Svetlý breh

red štyridsiatimi rokmi som
v jednej piesni vyjadrila toto
vyznanie, ktoré ma sprevádzalo životom:
Nepoznám cestu, po ktorej mám
ísť, a neviem, čo ma čaká v živote.
Neviem, či šťastne dôjdem k svojmu cieľu, no poznám ruku, ktorá ma
vedie.
Do Božích rúk som svoju ruku dal
a počúvam na Jeho tichý hlas.
Viem, že dobrou cestou Pán Ježiš vodí a dovedie ma do nebeských
krás.
Lebo „domov večný je mojej cesty
cieľ...“
A neviem, kedy to bude, ale pripra-

P

vujem sa na zmenu adresy. Pripra- Stretneme sa:
vujem sa na sťahovanie DOMOV. Už
to nebude na planéte, ktorá sa volá Boh a človek
Zem, nie v Európe, ani v Európskej Pán Ježiš a Jeho vykúpený ľud
únii – na Slovensku. Pripravujem sa Anjeli a ľudia
na sťahovanie do NEBESKEJ ÚNIE.
Nové nebesia a nová zem budú
Stretneme sa jedného dňa
mojím bydliskom. V týchto dňoch – v nebi, v novej otčine...
často myslím na svoj nový domov,
A dovtedy má
novú otčinu. Raz som napísala, že kresťan pracovať,
nevieme presne, kde to bude. Ale slúžiť, bdieť,
On – náš Boh – to vie, lebo od več- bežať do cieľa...
nosti tam býva a so svojím Synom
– Pánom Ježišom – nám pripravujú
miesta. Stretneme sa tam. Mno- R. J.
hí tam budeme. Všetci, ktorí sme
uverili, robili pokánie, sme z Božej
milosti vierou ospravedlnení, ktorí
Boha milujeme a túžime byť jemu
podobní.

Povzbuzení
Až příště budeš mít pocit,
že s tebou Bůh nic
nesvede, vzpomeň si, že:
Abraham byl příliš starý
Sára byla neplodná
Izák byl přehnaně důvěřivý
Jákob byl úskočný
Lea byla ošklivá
Josef Egyptský prožil těžkou šikanu
Mojžíš měl zranění z dětství a byl agresivní
Gedeon měl strach a chtěl utéct
Rachab byla prostitutka
Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí
David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu
TAK SE NELEKNI,
Jonáš utekl před Hospodinem
KDYBY PÁN POČÍTAL
Noe se občas opil do němoty
I S TEBOU!
Noemi byla vdova
I KVŮLI TOBĚ
Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi
VSTAL
Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz
Z MRTVÝCH!
Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh myslel
Učedníci usínali při modlitbě
Petr se vytahoval, a pak zapřel Krista
Marta byla tak trochu workoholička
Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční
Marie Magdaléna byla prostitutka, a ještě k tomu posedlá
Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila „na hromádce“
Zacheus byl malý a zakomplexovaný a živil se daňovými podvody
Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst
Timotej míval žaludeční potíže
První svatořečený byl lotr po pravici.

úvahy

Nebeská únia

O hriechu

J. Stupka

našich kruhoch podľa istého pozorovania nás nebrzdia v duchovnom raste len krikľavé, viditeľné
hriechy. Na tieto dávame dobrý pozor,
cielene sa na ne zaostrujeme. Hriech
ako rušivý, pohoršujúci faktor je pod istým tlakom verejnej mienky. Či už zborovou kázňou, alebo postojom väčšiny
je tento druh hriechu zásadne pranierovaný a býva odstránený. Treba povedať, to nie je zlá služba. Nespoľahlivou
a rizikovou sa stáva vtedy, keď jej dávame prednostné a výlučné miesto
a urobili sme z nej jediný spôsob boja
s hriechom. Všetok hriech takto neodstránime, lebo ním je aj ten neviditeľný
a nedefinovateľný hriech. Ten pôsobí
rovnako zhubne a usmrcuje život, ktorý sme dostali od Krista. Hriech je jemne a nenápadne vrastený do každej
našej bunky. Ani po znovuzrodení a
prvej skúsenosti s Duchom Svätým sa
ho nezbavíme. Nie je možné zakročiť
proti nemu kázňou, lebo ho spoľahlivo,
presne a včas nedokáže odhaliť žiadne ľudské oko. Len Pán ho rozpozná
a Duch Svätý nás každého jednotlivo
naň upozorní (ak Ducha nezarmucujeme). Otázka znie, čo so skrytými
hriechmi, našimi drobnými každodennými previneniami? Odpoveď poznáme, ale žiť podľa nej – vyznať svoj hriech
a žiť v odpustení, je ťažké a pokorujúce.
Mimoriadne ťažké, až nemožné, ak „sa
zaostrujeme na smietku v oku svojho
brata a ani žilka sa v nás nepohne,
aby sme urobili najprv poriadok doma
– odstránili brvno z vlastného oka“.

V

A pritom je nad slnko jasné, čo vyjadril C. S. Lewis takto: „Medzi všetkými
komplikovanými ľuďmi v tvojej blízkosti
a na tvojom pracovisku je jeden jediný
človek, ktorého môžeš skutočne zmeniť. U neho musíš začať s nápravou.“
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rinášame vám prehľad webstránok českých a slovenských baptistických zborov.
Chceme zvýšiť váš záujem o život
v zboroch na vám bližších i vzdialenejších miestach, ponúknuť inšpirá- na rôzne duchovné a zborové témy.
ciu k lepšej propagácii vášho zboru O bohatosti služby svedčia položky
či novým službám. V tomto čísle sa ako diakonia a modlitba. Ak chcete
spoločne pozrieme na stránku zbo- vedieť, čo sa koná v suteréne zbororu Praha 4 – Na Topolce a zboru v vej budovy, kliknite si na „klubovna
a zkušebna“. Váš záujem o návšteTeplej.
vu stránky a následne aj tohto spoločenstva iste povzbudia príspevky
Praha 4 – Na Topolce
v menu: z historie, filosofický krou(http://www.topolka.estranky.cz)
– Zbor sa v úvode svojej web- žek, Procházkova přednáška alebo
stránky predstavuje ako otvorené a nedělní škola.
Obrazovú dokumentáciu poskytutolerantné spoločenstvo, ktoré je založené živým Pánom cirkvi, Ježišom je bohatý fotoalbum a rozhľad rozšíKristom. Stránka je bohatá na prí- ria obľúbené odkazy.
spevky, ktoré nájdete cez prehľadné
Teplá
menu ponúkajúce zborové aktuality,
(http://www.bjbtepla.estranky.cz)
odkaz na články o baptizme, ako aj
– Jednoduchý systém stránky a
aktuálny zborový program. Pre internetových čitateľov je tu v písom- nenáročný vzhľad, avšak fotografia
nej podobe množstvo kázní a textov plná usmiatych bratov a sestier v
Kristovi, to sú prvé dojmy z virtuálnej návštevy baptistov v Teplej. Nedozviete sa mnoho aktualít okrem
aktuálnych veršov na tento rok, informácií o pripravovanom letnom tábore „V službách Jeho veličenstva“
a dorasteneckom tábore. Stručne
je tu prezentovaná miestna mládež,
kazatelia a pre záujemcov o interné
záležitosti sú tu aj zápisy zo schôdzí
staršovstva a ústava BJB. V ponuke
je biblický softvér zdarma, ako aj
možnosť prispieť vo forme chatu a
odkazov. O pravidelných udalostiach a možnosti
kontaktovať zbor
sa dočítate v po-

P

Stránky našich zborov
Peter Varga
ložke kontakt. O aktuálnosti stránky
svedčí aj oznámenie o blížiacej sa
regionálnej konferencii mládeže v
Bezdružiciach a jej program. Okrem
toho sa o vašu pozornosť uchádza
fotogaléria a obľúbené odkazy.
Radi by sme opäť povzbudili zodpovedných k dokončeniu slovenských stránok, ktoré sú dlhodobo
vo výstavbe, prípadne k vytvoreniu
stránky zborov, ktoré sa na internete
ešte neprezentujú.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste v
minulom roku poslali pre Rozsievač
finančné dary prevyšujúce sumu,
než ktorú sme podľa predplatného
očakávali. Veľmi si ceníme, že vám
naša služba leží na srdci. Vaša pomoc nám pomáha prekonávať finančné úskalia, ktoré naša práca
prináša a zároveň zlepšovať náš časopis. Ďakujeme aj za vaše modlitby
ktoré veľmi potrebujeme.
Prijmite toto slovo povzbudenia
ako prejav našej vďaky:
„Lebo táto služba lásky nielenže
doplňuje nedostatky svätých, ale
rozmnožuje aj vďačnosť mnohých
k Bohu. Veď keď sa dokazujete v
tejto službe lásky, oslavujú Boha,
že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s
nimi a so všetkými“
2 Kor 9,12-13

Reklama v Rozsievači
Vzhľadom na to, že záujem o inzerciu v našom časopise neustále
rastie, rozhodli sme sa zverejniť cenník inzercie. Inzerciu na zborové
akcie a stretnutia zborov BJB v Čechách a na Slovensku ponúkame samozrejme bezplatne. Finančnú úhradu očakávame v prípade komerčnej inzercie a služieb, pri ponuke kníh, CD, DVD alebo podobného tovaru určeného na predaj.
cena celostranovej inzercie - A4 144,00 Eur
resp. 3 600 CZK
cena za štvrtinu strany - A6
36,00 Eur
resp.
900 CZK
cena za osminu strany
18,00 Eur
resp.
450 CZK
V cene je aj uverejnenie ilustračného obrázku, resp. podkladu.
Iné riešenia podľa dohody.
Platby vo forme daru posielajte na bankové účty uvedené v tiráži na str. 3.

z redakcie

Ďakujeme

Využite
výročnú zľavu

– Rozsievač
vychádza
už 80 rokov
Získajte predplatné časopisu Rozsievač za polovičnú
jubilejnú cenu. Každý, kto si
objedná náš časopis do 31. 3.
2010, dostane aj predchádzajúce tohtoročné čísla.
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.

Rozsievač na web-e

po dlhom čase vychádzame v ústrety aj tým
čitateľom, ktorí uprednostňujú elektronickú formu
tlačových materiálov.
Na internetovej stránke www.baptist.sk/rozsievac
nájdete elektronickú verziu Rozsievača vo
formáte
pdf.
Prajeme vám príjemné čítanie.
Redakcia

Ospravedlnenie

Venujte Rozsievač

V Rozsievači č. 02/2010 na strane 11 pri článku Radostný zážitok je
nesprávne uvedená autorka článku.
Článok napísala Drahomíra Čurillová.
Za tento omyl sa ospravedlňujeme autorke i všetkým čitateľom.
Redakcia

Vzhľadom na to, že nám v minulom roku ostalo
viac výtlačkov Rozsievača, ponúkame vám ich na
darovanie ľuďom vo vašom okolí ako propagačné
výtlačky len za cenu poštovného. V prípade záujmu
píšte na adresu rozsievač@baptist.sk.
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ze sborů

Jeden z Hospodinových dní
„Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v Ňom!“
Žalm 118, 24
mesiaci január 2010 sme
žili prípravami na krst našich
dvoch sestier a siedmich bratov. Štvrtkové biblické hodiny sa
diali v znamení duchovnej prípravy
na deň krstu.
Počasie, do ktorého sme sa zobudili v nedeľu 31.1.2010, bolo jedno
z najhorších tejto zimy. Dopravné
problémy nás však ešte väčšmi vyburcovali k túžbe zažiť cez všetky
prekážky tento deň s Pánom a byť
svedkami, ako naši krstenci vyznajú
svoju vieru.
Kazateľ zboru brat Dalibor Smolník v úvode slávnostnej bohoslužby
vyjadril svoju radosť nad tým, že
medzi deviatimi krstencami sa nachádzajú až dva manželské páry
– Betka a Mirko Fragnerovci, Katka
a Vilko Harčárovci. Základom kázne
bol text z 2Petra 1, 1 – 2. Zamýšľali
sme sa nad skutočným duchovným
životom s Pánom Ježišom, ktorý znamená neustály rast. Aj keď
impulzívna povaha apoštola Petra
spôsobovala veľa problémov jemu
aj iným, jedno je isté: bol to človek,
ktorý chcel byť stále viac „Božím
človekom“. Vedel, kto je, vedel, kam
smeruje, a vedel, kým chce byť. Nazýval sám seba otrokom a apoštolom Ježiša Krista. Vzdal sa nezávislosti a tak sa stal závislým od Boha.

V

Zamýšľali sme sa nad tým, že jediná
závislosť, ktorá oslobodzuje, je naša
závislosť od Boha. Tu sa nás Pán
jednotlivo pýtal, či sme ochotní stať
sa Jeho otrokmi, stáť v Jeho službe.
Všetci sme dostali pozvánku k hlbšej známosti Ježiša Krista.
Po samotnom krste
a spoločnom obede sme
so vďačným srdcom vypočuli osobné svedectvá
našich čerstvých krstencov. Sú medzi nimi niektorí na prahu dospelosti,
iných ozdobujú šediny.
Jedno však mali spoločné: pevné rozhodnutie
vykročiť do budúcnosti
už iba s Pánom Ježišom.
Ako sa stretli so svojim
Spasiteľom? Vieme, že
život našich krstencov
bude tak ako životy nás
všetkých plný zápasov
o čistotu, vernosť. Pán
nás všetkých bude učiť,
že sme s Ním ukrižovaní, že sme zomreli spolu
s Ním na kríži. Pochovali
sme starého človeka a boli sme s Ním spolu vzkrielatským 2, 19 – 20: „...spolu s Krissení. Vstali sme k novému
tom som ukrižovaný a nežijem už
životu z Pánovej milosti.
Nech je naším heslom podľa ja, ale žije vo mne Kristus...“
slov brata kazateľa Dalibora SmolníA. Jágerská
ka vyhlásenie Pavla apoštola ku Ga-

Krstenci z Ružomberka v Liptovskom Mikuláši
poločné zhromaždenia zbo- ločnej slávnosti krstu, na ktorom
rov na Liptove sú výnimoč- v zbore Liptovský Mikuláš vyznali
nou možnosťou pre jednotlivé svoju vieru v Pána Ježiša brat Fizbory, ktoré boli kedysi súčasťou lip Bobula a sestra Eunika Rajská
z Ružomberka. Krstenci sa s nami
podelili s tým, akým spôsobom ich
Boh oslovil a ako prijali Pána Ježiša.
Slovom slúžil brat kazateľ Igor Čonka a krstom a príhovorom slúžil brat
kazateľ Dušan Uhrin. Ústrednou
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spoločného liptovského zboru. Vzájomné budovanie, povzbudenie a
rozvíjanie vzťahov sme mali možnosť zažiť aj v nedeľu 7. 3. pri spo-

témou zhromaždenia bol
text z listu apoštola Pavla
Kolosenským: „Preto, ako
ste prijali Krista Ježiša,
Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i
upevnení vierou...“ Veríme
tomu, že táto výnimočná
udalosť duchovne formovala nielen krstencov, ale
aj všetkých účastníkov.

I.Č.

oc kostelů se bude 28. května
2010 konat poprvé v celé České republice. V současné době
je zapojeno více než 180 kostelů a
modliteben a stále přibývají další zájemci, kteří chtějí představit své kostely a připravit v nich pro návštěvníky
večerní a noční program.
V Praze a ve Středočeském a Pardubickém kraji zatím plánují otevřít
20 kostelů a modliteben, 30 kostelů
se otevře také návštěvníkům v Ústeckém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. V Olomouckém, Zlínském
a Moravskoslezském kraji se zatím
připojilo celkem 41 kostelů. Po loňské
zkušenosti je o zapojení největší zájem v Jihomoravském kraji, kde spolu
s Krajem Vysočina připravuje program
Noci kostelů 73 kostelů a modliteben.
V Plzeňském kraji, kde se Noc kostelů
také konala již v minulém roce, je nyní
přihlášeno 22 kostelů.
Noc kostelů je ekumenická a zatím
je do ní zapojeno osm křesťanských
církví - Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá
husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská
jednota baptistů, Evangelická církev
metodistická a Církev starokatolická.
Noc kostelů se koná pod záštitou
diecézních biskupů, předsedy Ekumenické rady církví ČR, hejtmanů
krajů a primátorů a starostů jednotlivých měst.
(www.nockostelu.cz)

N

Konvertita z Hamásu svědčí
o naději v Ježíši
osab Hasan Yousef byl „syn
jednoho ze zakladatelů Hamásu“, „špión izraelské bezpečnostní služby Shin Bet“, „žadatel
o politický azyl v USA“, nyní je „následovník Ježíše“ a také „autor bestselleru“. Jeho kniha Syn Hamásu je v
současné době číslo 11 na seznamu
New York Times nejprodávanějších
nefiktivních knih v pevné vazbě.
„Co mohu říci o ´Synovi Hamásu´- věřím, že to není můj příběh, ale
příběh Boha a Jeho plánu – přeji si,
aby to byla úspěšná kniha, protože
to je Jeho projekt,“ říká 32-letý Yousef, jehož otec, šejk Hassan Yousef,
byl zakladatelem Hamásu a vůdcem,
který strávil dlouhá léta v izraelském
vězení.
Kniha Syn Hamásu, vydaná 2.
března, odhaluje pravdu o tajné úloze Yousefa v teroristické organizaci a
jeho cestu k nové víře, která ho nabádala k lásce k nepřátelům.
„Je to dobrá zpráva,“ řekl Yousef

M

členům Národních náboženských
rozhlasových stanic na výročním setkání, které se konalo začátkem března. „Celou dobu jsme poslouchali, jak
Hamás zabíjí Izraelce a Izraelci Hamás. Tento čelní představitel Hamásu
byl zavražděn. Tamten izraelský autobus byl vyhozen do vzduchu. Toto
jsme ze Středního Východu slýchali,“
řekl. „Nyní je čas, abychom slyšeli,
jak syn Hamásu zachránil Izraelce. Je
to odkaz naděje – ne proto, že by syn
Hamásu byl skvělou osobou, ale protože následoval stopy hrdiny, mého
hrdiny, Ježíše Krista.“
Ačkoli Yousef řekl, že byl nedílnou
součástí Hamásu a vydržel týrání ve
vězení kvůli hnutí, začal se ptát, kdo
jsou skuteční nepřátelé, poté, co zjistil, že Hamás týrá své vlastní lidi při
hledání kolaborantů. Poté, co měl
příležitost se setkat v roce 1999 s
britským misionářem, Yousef zahájil
6-měsíční pátrání, které ohrožovalo
Hamás, jeho rodinu i jeho život. Poté
co vyšlo najevo, že Yousef sloužil jako
špión izraelské bezpečnostní agentury Shin Bet, jeho otec vydal prohlášení
říkající: „Já, šejk Hassan Yussef, moje
žena, synové a dcery oznamujeme,
že jsme zcela zavrhli muže, který byl
naším nejstarším synem a jmenuje se
Mosab“. Navzdory tomuto Yousef řekl,
že svou rodinu miluje dál – „ne proto,
kým jsou, ale proto, kým je můj Bůh“.
Yousef vyzývá ostatní věřící, aby se
modlili za muslimy, kteří jsou, jak řekl,
„úžasní lidé“, jejichž lidskost byla islámskou teologií „stažena z kůže“.
Yousef řekl deníku Daily Telegraph,
že je přesvědčený, že když bude
mluvit nahlas o problémech islámu
a „zlu“, jehož byl svědkem doma, pomůže lépe pochopit „zmatenou situaci“ na Středním Východě a jednoho
dne tam bude mír a on se bude moci
vrátit domů.
V současné době žije Yousef v San
Diegu v Kalifornii, kde pracuje jako
ochranka v obchodě s potravinami.
Chodí do baptistického sboru Barabbas Road, kde jej znají pod jeho anglickým jménem Joseph. Je nejstarší
ze šesti bratrů a dvou sester.
K. Mráziková
www.krestandnes.cz), kráceno

Boha a prosili Ho o to, aby ich ochránil pred tým, čo sa stalo v Port-au-Prince. „Pre mňa to bolo potvrdenie
novozákonného vyjadrenia, že Svätý
Duch prináša nový život. Nikdy predtým som niečo podobné nezažil.“ Od
zemetrasenia pastori Misijného bratstva distribuovali pre približne 500 tisíc Haiťanov 51 ton ryže nielen priamo
v hlavnom meste, ale aj v oblastiach,
kam sa uchýlili utečenci. Celkovú situáciu misionári prirovnali k nešťastiu
pri napadnutí Dvojičiek v New Yorku.
Aj vtedy začalo množstvo ľudí navštevovať bohoslužby. Z Haiti sa dozvedáme, že od zemetrasenia viac ako 40
tisíc ľudí vyznalo svoju vieru v Ježiša
Krista. Floridská baptistická konvencia zabezpečila pre pastorov Biblie
a ozvučovacie zariadenia v hodnote
53 tisíc dolárov.
(pk Rádio 7)

správy

Noc kostelů poprvé v celé
České republice

Najstaršia svetová biblická
spoločnosť má tristo rokov

lávnostnou bohoslužbou oslávila 28. februára v Dortmunde
najstaršia biblická spoločnosť
sveta 300-ročné výročie svojho
vzniku. Bola založená ako Cansteinská biblická spoločnosť v roku 1710
v Halle. Predseda Evanjelickej cirkvi
vo Westfalen, Alfred Buss, pripomenul na slávnosti zakladateľa Carla
Hildebranda Freiherra z Cansteinu
(1667 – 1719) a jeho spolubojovníka
Augusta Hermanna Franckeho (1663
– 1727). Obidvaja sledovali vtedy jeŽatva na Haiti
den cieľ – ponúknuť všetkým takú
odľa správ, ktoré prichádzajú Bibliu, ktorú sú schopní zaplatiť. 1.
z ťažko skúšaného ostrovného marca 1710 odštartoval von Canštátu Haiti od rôznych pastorov stein výzvu na dary, aby mohla byť
z Misijného bratstva baptistov na Hai- zaplatená odložená sadzba Biblie.
ti, „je krajina pripravená na duchovnú Nakoniec aj tak väčšiu časť zaplatil
žatvu“. Potvrdil to aj riaditeľ Floridskej zo svojho vrecka. Vďaka angažovabaptistickej konvencie Craig Culbreth, nosti tohto pietistu bolo do začiatku
ktorý bol od 16. do 22. februára 2010 19. storočia vytlačených viac ako dva
v druhom najväčšom meste Cap Ha- milióny Biblií.
itien a videl tisíce ľudí, ktorí hľadali
(db Rádio 7)
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Voodoo vyhlásilo na Haiti
vojnu evanjelikálom

Křesťanská turistická agentura Mesites
již dvanáctý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku za skvělé ceny!

uchovný predstaviteľ haitských
www.mesites.cz
vyznávačov voodoo vyhlásil
vojnu evanjelikálom.
Využitím našich služeb současně podpoříte misijní práci
Všimla si to francúzska agentúra
manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou dovolenou
AFP, ktorá konštatuje, že silné vyhlásei dovolenou studentů a mládeže.
nia prišli po incidente, v ktorom mali
evanjelikáli napadnúť účastníkov obraObjednávejte,
du za obete nedávneho zemetrasenia.
dokud jsou ještě
Obrad prebiehal v jednom zo slumov
volné termíny!
v hlavnom meste Port-au- Prince. Počet obetí zemetrasenia sa odhaduje
kata.mesites@seznam.cz
na vyše 200 tisíc. Agentúra cituje Maxa
info@mesites.cz
Beauvoira, ktorý hovorí: „Bude to
Skype: katadohnal
otvorená vojna. Je nešťastné sa do nej
GSM: +385915659536
púšťať, keď ľudia trpia. Ale keď to chcú,
budú to mať.“ Korešpondent agentúry sa s predstaviteľom voodoo stretol
- seznamka pro křesťany
v jeho dome, ktorý je súčasne chrámom. Nachádza sa mimo hlavného
- pobyty pro nezadané
mesta, ktoré bolo čiastočne zrovnané
V seznamce je přihlášeno
so zemou. Podľa polície došlo k incipřes
2000 lidí z ČR a Slovenska.
dentu tak, že nejaký pastor vyzval svoPro
zaslání
bližších informací
jich nasledovníkov, aby obrad voodoo
/přihlášky:
napadli. Oni potom hádzali na nich
Noemi, Na Mušce 1124,
kamene. Miestny policajný inšpektor
hovoril s pastorom a uviedol, že nikto
534 01 Holice, ČR
nebol zatknutý. Predstaviteľ voodoo
Tel./SMS: +420 777222877
obviňuje evanjelikálov, ktorí prinášaEmail: info@noemka.com
jú na Haiti veľkú humanitárnu pomoc,
www.noemka.com
z toho, že ju využívali na získavanie
duší. Predpokladá sa, že približne
polovica obyvateľov Haiti vyznáva mojšou kultúrou. Jeden z predstavite- Jeden z baptistických kazateľov odnáboženstvo voodoo, hoci mnohí ľov voodoo dokonca viedol povstanie sudzuje incident, ktorý sa stal, a ani si
z nich kombinujú svoju príslušnosť aj s proti koloniálnej nadvláde v 18. storočí. nemyslí, že by bolo zemetrasenie neiným náboženstvom, väčšinou kresťan- V poslednom období sú v tomto štáte jakým Božím trestom na Haiti.
stvom. Voodoo je úzko spojené s ta- stále úspešnejšie evanjelikálne misie.
(pk, Rádio 7)
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inzercia
Nové CD písní
pěveckého sboru v Aši
listopadu 2009 natočil smíšený
pěvecký sbor z Aše nové CD
Pěvecký sbor má členy
s názvem Pán světlo mé.
ve věku od 12 do 67 let.
Z širokého repertoáru písní, které
V tomto složení se setkázpívá při nedělních bohoslužbách,
vají tři generace ke společjich bylo vybráno 17. K nim byly
né službě Bohu, která nás
přidány dvě básně a krátké evansbližuje. Při pravidelných
gelizační slovo kazatele. Mezi nasetkáních k nácviku písní
točenými písněmi jsou například
si spolu můžeme také poPán světlo mé, Můj domov v nebi a
povídat – tím se poznávat
Golgota.
a utužovat vztahy. Pěvecký
Proč toto CD vzniklo? Impuls k nasbor vede velmi trpělivý
točení těchto písní dostal pěvecký
bratr Oldřich Pospíšil, ktesbor o měsíc dříve od diváků, kteří
rý se snaží udržovat takový
sledují přímé přenosy bohoslužeb z
repertoár písní, aby se líbiAšského sboru, jimiž by navíc mohly všem generacím.
li obdarovat i své známé v období nejrychleji. Díky Božímu požehnání
Pokud máte zájem, CD si můžete
nadcházejících vánočních svátků. a velké obětavosti všech zúčastČlenové pěveckého sboru měli již něných byly písně dotočeny 1. ad- objednat na emailu:
bjbas@seznam.cz za cenu 100Kč.
delší dobu touhu písně nahrát jen ventní neděli 2009. I přes všechny
pro sebe, na památku. Výzvu diváků překážky, jako bylo například chřip- Pro sebe, nebo jako dárek, pro ty,
na kterých vám záleží.
tedy přijali s radostí. Natáčelo se co kové období!

V

KONFERENCE NA TÉMA PROROCTVÍ V BIBLI

Poselství knihy Zjevení
pro dnešní Církev
14.–16. května 2010
KDE
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Vinohrady,
Vinohradská 68, 130 00 Praha 3
KDY
pátek 14. 5. 2010 /19:00–21:00
sobota 15. 5. 2010 /10:00–17:00
neděle 16. 5. v rámci nedělní bohoslužby od 9:30

ŘEČNÍK

Brian Gemmell

Vyučování na téma brzký návrat Pána Ježíše Krista,
s doslovným výkladem biblických proroctví.
Brian Gemmell je britský teolog, který se zabývá výkladem
proroctví Starého a Nového zakona již mnoho let.
Jako člen týmu učitelů britské Národní rady pro studium
biblických proroctví (Prophetic Witness Movement International)
je částo zvaným kazatelem do různých sborů ve Velké Britanii.
Brian pochází z prostředí Bratrských sborů ve Velké Britanii.
Podrobnosti o jeho službě jsou v angličtině k dispozici na
www.raptureday.com.

Další informace o konferenci poskytne
Ludmila Hallerová na hallerova@volny.cz nebo Don Gawthorne na don.gawthorne@seznam.cz.
Vstup na konferenci je volný. Všichni jsou srdečně zváni.
Jako přípravu na konferenci, doporučujeme číst výklad Janovy Knihy Zjevení „Kniha Zjevení“ od Rev. Clarence Larkina.
Prodej zajišťuje Gimel (divize firmy Rosa s. r. o.), Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6, tel./fax: 224 310 259, mobil: 608 880 046, e-mail: gimel@rosamusic.cz
web: www.gimel.cz
Cena přes e-shop u www.gimel.cz: 150 Kč

17

pohľady

Kresťania pomáhajú v Chile

P

o jednom z najťažších zemetra- pomoci pre 3 tisíc pacientov. Z Bolívie
sení v Chile sa početné kresťan- odštartovalo lietadlo s dekami, plastoské organizácie zúčastňujú na vými plachtami, nádobami na vodu, s
medzinárodnej pomoci pre Chile.
hygienickými a varnými potrebami.
Pri zemetrasení, ktoré bolo 27. fePodľa riaditeľky World Vision Chile
bruára a malo silu 8,8 Richterovej Taitiany Benavides nasledovalo ešte
stupnice, prišlo podľa oficiálnych úda- viac ako 40 dodatočných záchvevov
jov najmenej 711 ľudí o život (stav k pôdy: „Ľudia majú veľký strach.“ Armá1. 3.). Zničených bolo asi 1,5 milióna da spásy pomáha s teplou kuchyňou.
obydlí. Epicentrum sa nachádzalo pri- Aj medzinárodná služba Armády spásy
bližne 100 kilometrov severovýchodne podporuje postihnutých. V Santiagu sa
od dvestotisícového mesta Concep- nachádza miestna centrála týchto „vocion, ktoré leží asi 500 km južne od jakov Krista“. Zástupca ich vedúceho cute oznámil, že baptistické svetové
hlavného mesta Santiago de Chile. Už podplukovník F. Bradford Bailley ozná- spoločenstvo bude trpiacim pomáhať
niekoľko hodín po katastrofe sa vydali mil, že z USA dostali darovaný jedálen- „všetkými silami“. Zemetrasením je pona cestu na územia postihnuté ka- ský voz. Adventistická organizácia pre stihnutá 800 km dlhá oblasť od Valpatastrofou pomocníci z Nemecka. Podľa rozvoj a pomoc ADRA poslala zo San- raisa (120 km západne od Santiago de
údajov kresťanskej organizácie Hume- tiaga do Concepcion cisternu s pitnou Chile) až po Araucaniu na juhu krajiny.
Táto oblasť je často ohrozovaná zedica, jej riaditeľ Wolfgang Gross odletel vodou. Medzitým baptisti z Chile vyzvali
do Chile rovno z jeho doterajšieho pô- k modlitbám. Ich prezidentka Raquel metrasením. V roku 1960 zničilo dotesobiska na Haiti, kde si zemetrasenie Contreras sa v čase katastrofy nachá- raz najsilnejšie namerané zemetrasenie
o sile 9,5 stupňa mesto Valdivia na juhu
12. januára vyžiadalo až 300 tisíc obetí. dzala v USA.
Okrem Grossa leteli do južnej Ameriky
„Prosím, modlite sa za nás,“ vyzvala v krajiny. O život prišlo vtedy 1 165 ľudí.
aj ďalší spolupracovníci z Mníchova, tlačovej správe Baptistického svetového Zo 16,3 milióna obyvateľov Chile je 72
medzi nimi aj dvaja lekári, ktorí sa len zväzu vo Falls Church pri Washingtone. percent katolíkov a 13 percent protesnedávno vrátili z Haiti. Tím mal vo svo- Riaditeľ tamojšej charitatívnej organi- tantov.
(em, idea)
jej batožine lieky pre poskytnutie prvej zácie Baptist World Aid Paul Monta-

Nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo!
Pavel Pivka
ednou z úloh cirkvi je bez pochýb aj služba núdznym, a to
v prvom rade núdznym z našich radov – teda kresťanom. Bola
by to „hanba na našu hlavu“, ak by
sme sa nevedeli postarať o svojich
starších bratov a sestry, o tých, ktorí
sú už v pokročilom veku a nevládzu
pre slabosť tela navštevovať naše
zhromaždenia. Ale taktiež o mobilných, ktorým v dôsledku vyššieho
veku hrozí sociálna izolácia. Nesmieme ich nechať osamotených a
zabudnutých, a to ani v tom prípade,
ak majú svoju rodinu deti, vnúčatá
či pravnúčatá, ktorí sa o nich starajú
s láskou. Spoločenstvo kresťanov –
cirkev – je najlepšie vystihnutá obrazom rodiny. Pán Ježiš tiež povedal,
že jeho rodinou sú tí, ktorí zachovávajú Božie slovo a plnia Božiu vôľu
(pozri Mk 3, 35). V zdravej rodine je
každý člen dôležitý a potrebný bez
ohľadu na vek, zdravotný stav alebo
aktivitu v zbore. Našou povinnosťou
je postarať sa o starších a slabších
jednoducho preto, lebo sú to naši
domáci viery (G 6, 10).
Náš učiteľ a Majster Pán Ježiš
Kristus popri vyučovaní konal neustále skutky milosrdenstva a lásky.
Navštevoval chorých, uzdravoval,
potešoval smutných a strápených,
sýtil zástupy či kriesil mŕtvych. Vo
všetkých týchto veciach ho máme
nasledovať aj my. Cirkev ako Telo
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Kristovo nemá len ústa, jazyk, hlasivky. Telo má aj oči, aby videlo
núdzu, uši, aby počulo volanie
o pomoc, nohy, aby išli tam, kde je
potrebná pomoc, a predovšetkým
ruky ochotné pomôcť a utíšiť ľudskú
bolesť a trápenie.
Chcem povzbudiť všetkých nás
k životu služby, ktorá sa prejavuje
v skutkoch milosrdenstva a lásky.
Od januára sa v rámci BJB rozbieha služba pre našich seniorov v
Bratislave a v blízkom okolí v rámci projektu, ktorý má názov: „Duchovná starostlivosť o seniorov
v zboroch BJB na území hlavného
mesta Bratislavy, v zboroch západnej oblasti a misia medzi seniormi a hendikepovanými.“ Projekt
bol schválený našou radou koncom
roka 2009.
Je potešujúce, že nemusíme
začínať budovať niečo na „zelenej
lúke“, už tu niečo existuje. Vďaka za
to Pánovi!
Viem, že v zbore na Palisádach
funguje už dlhé roky tím diakonov, ktorý verne vedie brat Vladimír
Krajčí. Bratia a sestry sa pravidelne
stretávajú, je vytvorená návštevná
služba a mnohé iné aktivity, z ktorých spomeniem aspoň organizovanie spoločných obedov pre našich
seniorov.
Bratia a sestry zo zboru Miloslavov zasa pravidelne navštevujú ľudí

v domove „Tretieho veku“ na Poloreckého ulici v Petržalke.
Na širšej, medzizborovej platforme funguje „klub seniorov“, v rámci ktorého sa preberajú zaujímavé
témy, organizujú sa zájazdy a mnohé iné aktivity. Vedie ho oddane a s
láskou sestra Janka Makoviniová.
Určite sú aj aktivity v iných zboroch,
o ktorých ja neviem.
Ak sa pozrieme na štatistické údaje, ktoré hovoria a demografickom
vývoji v Európe, zistíme, že starnutie populácie začína byť problémom
celého sveta, Slovensko nevynímajúc. Proces starnutia obyvateľstva
sa bude v najbližších rokoch zrýchľovať. Z hľadiska vekovej štruktúry
bude klesať podiel detskej štruktúry
obyvateľstva a súčasne bude rásť
podiel obyvateľstva nad 65 rokov.
Zvyšovaním počtu starších ľudí nad
65 rokov vzrastie aj potreba domácej či inštitucionálnej starostlivosti
o týchto ľudí. Popri štáte, ktorý má
povinnosť sa postarať o svojich občanov v dôchodkovom veku, aj cir-

pozvanie

kev sa musí zapojiť do tejto služby,
a to nie len v sociálnej oblasti, ale
taktiež svojou špecifickou službou
– zvesťou evanjelia.
My baptisti na Slovensku nemôžeme ostať bokom pri tejto demografickej výzve, lebo by sme sa
spreneverili dôležitej časti svojho
kresťanského poslania – mali by
sme len mŕtvu vieru a tá za veľa nestojí (Jk 2, 17b).
Už som spomínal, že Pán Ježiš
konal skutky milosrdenstva a lásky.
Raná cirkev tiež považovala za dôležité venovať sa službe núdznym svojej doby, preto sa apoštoli rozhodli
vybrať spomedzi seba služobníkov
– diakonov, ktorí prakticky slúžili
núdznym, vdovám a sirotám. Dôležitosť tejto služby potvrdzuje skutočnosť, že túto „obyčajnú službu“
nemohol vykonávať hocikto, ale museli to byť osvedčení muži, ktorí spĺňali prísne morálne, ale aj duchovné požiadavky. Museli žiť príkladný
kresťanský život a byť plní Ducha
Svätého, aby mohli byť ustanovení
do služby diakonov (Sk 6, 3).
Spomínaný projekt nechce byť
náhradou za už existujúce spôsoby
služby. Práve naopak, jeho úlohou
je doplniť to, čo už existuje, špeciálnym duchovným obsahom teológa,
duchovného pastiera.
Projekt zatiaľ zastrešujú dva bratislavské zbory, zbor Palisády a zbor
Viera.
Predstavím aspoň v niekoľkých
bodoch, čo tento projekt prináša:
• Pravidelnú návštevnú službu seniorov doma, prípadne v DSS alebo
v nemocniciach, osobné rozhovory,
modlitby,
• biblické vyučovanie, rozvíjanie
možností nedeľných zhromaždení
v DSS alebo v domácnostiach, misijné aktivity zamerané na starších,
nadväzovanie užších vzťahov s inými denomináciami, kde je diakonia
viac rozvinutá ako u nás. To je len
niekoľko bodov, ktorých sa bude
projekt týkať.
Záverom chcem poprosiť všetkých,
ktorým je táto služba blízka, o príhovorné modlitby. Verím, že je to Bohu
milá služba a je veľmi potrebná pre
našich „bielovlasých“ bratov a sestry.

Stretnutie seniorov

Tábor seniorov
2010
rdečne pozývame starších bratov a sestry na
8. medzinárodný tábor
seniorov BJB a iných cirkví,
ktorý sa bude konať pod záštitou Rady BJB v dňoch:
7. – 11. septembra 2010
- (utorok – sobota)
- vo Vysokých Tatrách v našom biblickom domove v chate Račkova v Račkovej doline. Témou stretnutia bude
téma 20. svetového kongresu
baptistov, ktorý sa bude konať v dňoch 28. 7. – 1. 8. 2010
v Honolulu na Havajských
ostrovoch: „Krok s Duchom
Svätým“ (Gal 5, 25).

S

Účastníci kongresu nám
priblížia atmosféru svetového kongresu slovom aj fotografiami.
Posledný deň stretnutia, v
A tak teda: „Nemilujme slovom
ani rečou, ale skutkom, opravdi- sobotu, plánujeme pozvať
významnú duchovnú osobvo!“
nosť zo zahraničia. Podrob(1Jn 3, 18)
Nech nás tento veršík motivuje ku ný program bude zaslaný na
skutkom lásky a milosrdenstva vša- zbory neskôr.
de tam, kde uvidíme potrebu čo aj
Prihlášky posielajte na adlen podania pohára vody blížnemu.
Nezabúdajme na to, že skutky mi- resu: Chata Račkova, Račkolosrdenstva a lásky nie sú zbytočné va dolina 1443, 032 42 Priby– práve naopak, podľa nich budeme lina, tel. 044/ 52 93 292, 0903
jedného dňa súdení (Zj 20,12). 501 852,

e-mail: info@rackova.sk
Príďte pookriať v krásnej tatranskej prírode v srdečnom obecenstve bratov
a sestier!
Tešíme sa na vás.
Za táborovú radu:

Vasil Vološčuk ml.,
Miloš Šolc ml.
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Jeho pohled
Polibkem zrazen jednoho z svých
smuten a tich
zajatý kráčí Syn člověka
a Petr za Ním zdaleka.
Tak jako jiní
usedá v síni,
oheň kde veselo plápolá.
Děvečka k čelu klade dlaň.
Nevěří očím, hledí naň,
hledí naň pilně a zavolá:
„Dobře vím,
i tento byl s Ním!“
Bojíš se, Petře?
Vlastního těla šetře
zapíráš?
Se srdcem, Petře, hráš!
A přejde chvíle, chvíle jako rok.
Čí blíží se to, Petře, k tobě krok?
Co ti lidé vědí,
že na tě tak hledí?
Co to jen mají?
Proč se tě ptají:
„I ty jsi z nich?“
Bojíš se, Petře?
Vlastního těla šetře
zas zapíráš?
Se srdcem, Petře, hráš!
Hodině po jedné
kdosi se pozvedne.
Zradila ohně zář tvoji tvář?
Zradila slova,
že kdosi znova:
„I tento byl s Ním!“
stvrzuje ostatním?
Bojíš se, Petře?
Vlastního těla šetře
zapíráš – po třetí? -

A nyní,
v studené síni,
srdce tě pálí bolestí.
Nemůžeš pohled ten unésti.
Pohled jenž praví: „Šimone,
vidíš, jak snadno se utone
ve vodách, na nichž víry
jsou v sebe víry?
Bolestně ač líto je mi,
že´s mne zapřel přede všemi,
nevyčítám. Vždyť tě znám!
Ústa, která děla: Pane,
ni v žaláři
mou lásku k Tobě nezmaří,
bolestně že zaprou mne.
Petře, Petře, jako vždycky,
zas jen mdlý jsi, zas jen lidský...
Odpouštím ti, rád tě mám!“
Ach, ten pohled k unešení
déle není!
Vyšel Petr. Tmou se boří,
sám v svém smutku, ve svém hoři.
Bloudí poli, zahradami,
bolest chví jím, bolest mámí.
Stromy, stezky, pole holá:
Zapřel! Zapřel!“ všecko volá.
Černý skutek v chladné síni
Petr nikdy neodčiní.
Proto na hruď skleslá hlava,
proto oči do krvava...
Zapřel svého srdce Krále!
Pláče Petr, pláče stále. Neplač... Neplač? Plač jen, Petře,
Pán kdys´ sám tvé slzy setře.

Marie Rafajová

Šimone Petře, co je ti?
Jaká to úzkost, jaký žal?
Vždyť jenom kohout zaspíval!
Zazpíval kohout, malý pták,
obrátil na tě Pán svůj zrak.
Šimone Petře, víš už víš?
Co na ten pohled odpovíš?
Život svůj, duši slíbil´s dát.
Jak se to, jak jen mohlo stát,
že´s na to nevzpoměl,
že´s na to zapoměl?
Ach, jaký žal,
sám se´s Ho vzdal!

Za fotografie
publikované v tomto
čísle pekne ďakujeme.
Ich autormi sú:
R. Bohuslav,
J. Hrivňáková, Ľ. Kešjar,
V. Malý, A. Vrana,
www.christianphotos.net,
BigPhoto a archív redakcie.
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Ti-Fam

- dcéra čarodejníka
Príbeh na pokračovanie
(Z materiálov Detskej misie upravila
Miriam Kešjarová)
Nasledujúci týždeň, keď boli Ti-Fam s mamou znovu na trhu, ovzdušie bolo podozrivo pokojné. Zrazu
však začal fúkať silný vietor a všade
sa zdvihli kúdoly prachu.
„Mama, začína pršať!“ vykríkla Ti-Fam.
„Ach,“ vzdychla si uľahčene pani
Orestilová, „aspoň sa zmyje prach z
ciest.“
„Mama, nikde sme nevideli Viktora.
Myslíš si, že je… mŕtvy?“ opýtala sa
náhle Ti-Fam.
„Nie,“ pokrútila mama hlavou, „on
sa nebojí voodoo.“
„Mama, ani ty sa nebojíš, keď už
nenosíš talizman?“ Ti-Fam vedela,
že ho mama nemala na sebe už dlhšie ako týždeň.
Pani Orestilová mlčala. Obe ticho
vystupovali po úzkom chodníku. Zrazu sa Ti-Fam pošmykla. Mama sa

otočila a chcela ju zachytiť. Pri tom
si však udrela nohu o ostrý kameň,
pretrhla si topánku a rozrazila si palec. Vykríkla od bolesti a spadla vedľa chodníka.
Ti-Fam objala mamu a pohladila ju
po tvári. „Mama, drahá mama!“ volala. „Mala som ti dať svoj talizman!“
„I tak by som sa šmykla, moja drahá. Sme už blízko misionárskej stanice?“
„Ach, mama! Nemôžeme tam ísť!
Duchovia sa rozhnevajú a otcovi
sa to nebude páčiť!“ rozrušila sa Ti-Fam.
„Musíme tam ísť,“ povedala pani
Orestilová. „Vietor a dážď silnejú.
Možno nás tam nechajú prenocovať.“
„Mama, prosím, nechoďme tam!“
nariekala Ti-Fam. No pani Orestilová
napriek naliehaniu dcéry zamierila k
misionárskej stanici. Ti-Fam ju nasledovala, pevne zvierajúc svoj talizman.
Hromy hlasno burácali a dážď sa
prudko lial. Pani Orestilová zaklopala
na dvere najbližšej budovy. Otvoril jej
muž. Bol to Viktor. „Poďte dovnútra,“
pozval ich milo dnu.
Pani Orestilová vošla do miestnosti a sadla si na malú stoličku vedľa
ohniska. Ti-Fam zostala v jej blízkosti. Neverila vlastným očiam. Viktor je
živý! Dokonca nevyzeral ani chorý.
Otočil sa k Ti-Fam. „Nie si ty to
dievča, ktoré mi predalo minulý týždeň sladké zemiaky?“
„Áno, a mama mi kúpila nové šaty
a...“ Ti-Fam sa zlomil hlas.
Pani Orestilová prehovorila. „Počúvali sme váš príbeh. Páčilo sa mi
to, čo ste hovorili o vašom Bohu. Ale
keď som to povedala môjmu manželovi, Orestilovi, miestnemu šamanovi,
dal vás pod voodoo kliatbu smrti.“
„Zomriete,“ triasla sa Ti-Fam, „a my
by sme tu nemali byť, ale mama si
poranila nohu.“
„Pozriem sa na to.“ Viktor si kľakol
a obzeral poranený palec pani Orestilovej. Postavil sa a rýchlo podišiel k
dverám. „Pôjdem po babičku Holdemanovú. Ona sa o vás postará.“
Vyhrnul si golier na kabáte a vyšiel

ročník 8

von do prudkého lejaka.
Keď odišiel, Ti-Fam sa poobzerala
po miestnosti. Zbadala tam niečo, čo
jej bolo veľmi známe – veľkú tabuľu,
ktorú videla na trhu. Potom uvidela
na poličke otvorenú čiernu knihu. Stisla svoj cesnakový talizman a rýchlo
sa otočila späť.
Dvere sa otvorili. Stál v nich Viktor
s milou usmievavou paňou. „To je
babička Holdemanová, mama pani
Turnbullovej. Babička vám pomôže. V
druhom dome zateká do pivnice, tak

SMS
... Kristus umrel
pre naše hriechy
podľa Písem
a bol pochovaný
a v tretí deň
bol vzkriesený
podľa Písem...
1. Korintským 15, 3 - 4

pro Tebe
a Tvou
modlitbu
v tomto
měsíci

ma tam Turnbullovci potrebujú.“ Vik- vala babička. „On bol zároveň aj Botor zabuchol za sebou dvere.
hom.“
„Dievčatko,“ oslovila babička Ti-Fam,
„Povedzte mi o Ňom,“ prehovorila
„pokým budem obväzovať nohu tvojej pani Orestilová so záujmom.
mame, môžeš nahlas čítať z tej Biblie
Babička obviazala pani Orestilovej
na poličke.“
poranenú nohu, zobrala Bibliu z poTi-Fam pevne držala svoj talizman. ličky a začala čítať. Ti-Fam odišla k
„Ja..., ja neviem čítať,“ jachtala, „a bo- oknu. Keď počula meno Ježiš, zakryjím sa tej čiernej knihy.“
la si uši. Potom začula babičkin hlas:
„Rozpráva nádherný príbeh, moja „Musíte tu zostať cez noc. Dám vám
drahá. Hovorí o človeku, ktorý žil a podložky.“
pomáhal ľuďom. Tento človek sa raz
„Nie!“ Ti-Fam sa rozbehla k dverám
rozprával s chlapcom, ktorý mal vy- a snažila sa dostať von. No silný vietor
sokú horúčku a potom ho uzdravil. ju vrátil späť do vnútra.
Spôsobil, aby chromí ľudia chodili a
„Musíme tu zostať,“ povedala jej
slepí videli.“
mama. „Skoro ráno pôjdeme do„Neverím tomu. Môj otec, šaman, to mov.“
nedokáže.“
Celú noc sa Ti-Fam prehadzovala
„Ale tento človek bol iný,“ pokračo- a strhávala. Dvakrát, keď zaburácal

hrom, sa posadila. Skoro ráno, bolo
ešte šero, Ti-Fam prebudil mamin
šepot: „Ponáhľaj sa, Ti-Fam, dážď neprestal. Keď rýchlo neodídeme, rieka
sa vyleje a neprebrodíme sa cez ňu
počas niekoľkých dní.“
Obe tichučko vykĺzli cez dvere. Vonku zo všetkých síl bojovali s prudkým
vetrom a dažďom.
„Och, mama!“ nariekala Ti-Fam.
„Duchovia sú nahnevaní! Musíme poprosiť ocka, aby zastavil búrku!“
Myslíte si, že búrka bola
dôsledkom hnevu duchov?
Dostanú sa Ti-Fam a jej mama
bezpečne domov?
Dozviete sa to v nasledujúcom
čísle Zrnka.

Velké osobnosti

Nicholas Winton

(Převzato z časopisu Kroky)

- člověk, který zachránil 669
židovských dětí před vyhlazovacími tábory smrti,
- nositel řádu T. G. M.
Nicholas Winton se narodil v
Británii roku 1909.
Pracoval jako burzovní makléř a
jako člověk z vyšší společnosti si
plánoval, že pojede v zimě lyžovat do Švýcarska. Jeho kamarád
z tehdejšího Československa ho
však také pozval ve stejném termínu na návštěvu.
A tak se nakonec rozhodl, že lyžovat nepojede a odjel roku 1938
do Prahy za kamarádem. Tam se
setkal zblízka s nastupujícím nacismem a viděl, co dokáže Hitlerova propaganda.
Návštěva utečeneckých táborů
ho zasáhla natolik, že začal organizovat záchranu židovských dětí.
Řada států včetně Francie a
USA jeho žádosti o udělení azylu
dětem odmítla. Uspěl v rodné Británii a ve Švédsku. Během roku

1939 sehnal adoptivní rodiče
pro 669 židovských dětí a zařídil jejich převoz z Československa do Británie. Poslední vlak 3.
září 1939 s 250 dětmi už nacisté
zadrželi. Wintonovy plány udala
krásná špiónka, která se s ním
seznámila a tvrdila, že pracuje
pro švédský Červený kříž.
Žádné z dětí z posledního vlaku
válku nepřežilo.
Nicholas Winton se mimo jiné
proslavil jako známý šermíř, reprezentant Velké Británie.
Po roce 1939 narukoval jako
voják do britské letecké jednotky
RAF. Po válce vlastnil továrnu na
výrobu zmrzliny. Winton je zapsán
i v Guinnessově knize rekordů
jako nejstarší pilot ultralehkého
letadla.
O své záchranné akci židovských dětí nemluvil. Sám tvrdí,
že na to v podstatě zapomněl. V
roce 1988 knihu s fotkami a jmény zachráněných dětí objevila
jeho manželka. Děti, které takto
přežily válku, se po půl století dozvěděly, komu vděčí za život.
„Wintonovy děti“ je označení,
které se používá nejen pro děti,
kterým Nicholas zařídil azyl a kterým je dnes kolem sedmdesáti
let, ale také pro jejich potomky.
Z mnohých zachráněných dětí
vyrostly významné osobnosti.
Třináct z těchto původních přeživších se vrátilo a usadilo v České republice. Jedním z nich je i
Tomáš Graumann, který se jako

kluk dostal do anglické křesťanské rodiny, uvěřil v Pána Ježíše a
pracoval pro humanitní organizaci na Filipínách. Vyučuje angličtinu a pořádá přednášky o tom,
jak jeden člověk může svým jednáním změnit beznadějnou situaci směrující ke smrti a zatracení
a obrátit ji v život a naději. Stejně
jako Pán Ježíš přišel a zasahuje
do života lidí a mění směr jejich
jízdy od jisté smrti do nového života s Bohem.
Britská královna jmenovala
Wintona sirem, prezident Havel
mu předal řád T. G. Masaryka.
Americký Kongres schválil rezoluci, která uznává odkaz Nicholase Wintona.
Režisér Matěj Mináč natočil
o osudu židovských rodin za
války film „Všichni moji blízcí“.
19. května 2009 se sir Nicholas
Winton dožil stých narozenin.

ÚKOLY
 

     




  

 





 









 









  

   



 







Nezabúdaj











na pravidelné
čítanie Biblie!

Osemsmerovka
Vyhľadaj všetky slová v osemsmerovke.
Zostávajúce písmená ti prezradia tajničku.
BETLEHEM, OTEC, JEŽIŠ,
ŠIMON, BENJAMÍN, MESIÁŠ,
OVCE, DUEL, ŽIAĽ, HĽADAŤ,
HRIECH, PUTÁ, ŠANCA

Tajnička:

Kód

       

   

„Teraz teda zostáva _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je _ _ _ _ _ .“

Kód

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13, 13
1306798145
na rozlúštenie biblickej knihy, kde je zapísaná tajnička (čísla pod čiarami nahraď písmenami).

Úlohy
pre šikovné deti:
1. Napíšte nám, kedy sa začala a kedy sa
skončila 2. svetová vojna.
2. Nájdite aspoň jeden verš v Biblii, v ktorom
sa hovorí o láske človeka k človeku.
Vaše odpovede čakáme do konca apríla
(dubna) na adrese redakcie Rozsievača
alebo na zrnko@baptist.sk
Najrýchlejších z Vás odmeníme.

PRÁZDNY HROB
Pani učiteľka rozdala deťom týždeň
pred Veľkou nocou prázdne kindervajíčka. Deti dostali za úlohu priniesť
v nich niečo, čo im robí na Veľkú noc
najväčšiu radosť.
O týždeň každý niečo doniesol – kvetinky, chrobáky, trávu... Jediný Janko
nepriniesol nič. Sklamaná učiteľka sa
ho pýta: „Janko, prečo je tvoje vajíčko
prázdne?“ Janko sa usmial a povedal:
„Veď aj hrob bol predsa prázdny.“
Janko jediný pochopil, čo je na Veľkú noc najdôležitejšie. Nie sú to vajíčka, ani prvé kvety, ani dobré jedlo
či šibačka. Najdôležitejšie je, že Pán
Ježiš sa obetoval za tvoje hriechy, ale
potom vstal z mŕtvych, a ž i j e !

„Ale Boh dokazuje svoju lásku
k nám tým, že Kristus umrel za nás,
keď sme boli ešte hriešni.“
(Rim 5, 8)

JAR

Kristína Kešjarová (12 rokov)
Už spod snehu vykúka prvá snežienka.
Na sánky, či na lyže je len spomienka.
Jar roztápa biely sneh.
Nadvihne sa riečny breh.
V bystrine zas voda hučí.
Na strome už púčik pučí.
Všetko zelené hneď je
a slniečko sa smeje.

Veľkonočné
bludisko

