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Více než 45 000 lidí se přes ví-
kend zúčastnilo oslav 30. výročí 
založení sboru Saddleback a 

zaplnili tak sedadla v Anaheimském 
stadionu Angel v sobotu večer i v ne-
děli ráno.

Tyto dvě velikonoční bohoslužby 
přitáhly dav 200 krát větší, než byl 
počet lidí na první bohoslužbě to-
hoto nyní známého sboru. Tehdy to 
bylo 205 lidí.

Bohoslužba také oficiálně označi-
la začátek nové éry tohoto jiho-kali-
fornského sboru, který začal deseti-
letím místní služby, pokračoval dese-
tiletím národní služby v 90. letech a 
po přelomu tisíciletí se dalších deset 

let věnoval globální 
službě.

„Teď půjdeme na 
mezigalaktickou úro-
veň. Příští rok v úno-
ru zahájíme misii na 
Mars a Venuši,“ žerto-
val zakládající a hlav-
ní pastor Rick Warren 
v neděli.

Jako součást svého „osudového 
desetiletí“ se Saddleback bude za-
měřovat na zlepšení svých programů 
a fungování, rozšiřování svých pros-
tor a skupin a zlepšování schopnos-
ti oslovit skrze P.E.A.C.E. plán další 
oblasti. Na místní úrovni chce Sad-
dleback zmobilizovat 4000 svých 
skupinek po celé jižní Kalifornii, 
aby vytvořily pobočky sboru Sad-
dleback v každém městě státu.

„Bude to úžasný následující rok,“ 
řekl Warren v neděli bez dalšího 
komentáře.

Následujících deset let bude také 
posledních deset let potřebných k 
naplnění slibu, který Warren dal své 
kongregaci, když se v Saddlebacku 
konala první veřejná bohoslužba v 
prostorách středoškolské tělocvičny 
o velikonocích roku 1980.

„Když jsme před 30 lety založili 

Saddleback, zavázal jsem se to-
muto sboru na 40 let. Bylo mi 25 let, 
stál jsem na své první bohoslužbě 
a řekl jsem:Chci dát 40 let svého 
života tomuto sboru. Veřejně jsem 
učinil tento závazek,“ vzpomínal v 
neděli Warren.

„A divil jsem se, jak chceš zůstat 
v jednom sboru 40 let, aniž by ses 
nudil, aby tam bylo stále co dělat? 
No, tak nějak jsem tušil, že to ne-
bude nuda ani na vteřinu.“ 

Po 30 letech má dnes Saddle-
back kolem 4000 malých skupinek 
– alespoň jednu v každém městě v 
jižní Kalifornii – to znamená až 100 
mil daleko od hlavního centra sboru 

v Lake Forest v Kalifornii.
Zhruba 30 000 lidí – více, než 

chodí na nedělní bohoslužby 
– se v těchto malých skupin-
kách setkává každý týden a 
mnozí z nich slouží sboru a 
komunitě skrze více než 200 
různých odvětví služeb Sadd-
lebacku.

Po celém světě má církevní 
rodina lidi pracující ve 164 ze-

mích v rámci svého P.E.A.C.E. plánu 
– masivního úsilí o mobilizaci miliardy 
křesťanů -  útočit na to, co Warren 
považuje za pět celosvětových obrů 
dneška (duchovní prázdnotu, sebe-
-středné vedení, extrémní chudobu, 
pandemické choroby a nevzděla-
nost).

Navíc přes 200 000 církevních 
představitelů z celého světa bylo 
vyškoleno v Saddlebackské filozofii 
„se záměrem“, která je zdůrazněna 
ve Warrenově nejprodávanější knize 
„Život s jasným cílem“.

Ačkoli není největší, je Saddleback 
jedním z nejznámějších sborů v Ame-
rice a mnoha částech světa.

Na oslavu 30. výročí Saddlebacku 
Warren pozval populární skupinu Jo-
nas Brother a vítěze soutěže nových 
umělců GMA 2010, Kari Jobe, který 
vystupuje i během nedělních odka-

zů Warrena. Jonas Brother, všichni 
otevřeně věřící, vystoupili na závěru 
bohoslužby.

Warren prohlásil, že Jonas Brother 
byli „velmi milí“, že se zúčastnili vý-
roční události Saddlebacku a dob-
rovolně zdarma vystoupili, když byli 
na akci pozváni. Warrenovi řekl jejich 
otec, že celá Jonasova rodina nejen 
že četla Život s jasným cílem, ale 
také knihu pro pastory, Cílevědomá 
církev.

Po Warrenově odkazu zaměřeném 
na naději a po vystoupeních v neděli 
se před  stadionem Angel vytvořily 
fronty lidí, kteří chtěli být Warrenem 
a dalšími pastory Saddlebacku po-
křtěni. Podle A. Larry Ross Commu-
nications, PR agentury zastupující 
Warrena, bylo pokřtěno téměř 500 
lidí během následující bohoslužby 
na stadionu a v hlavních prostorách 
sboru v Lake Forest.

Příští měsíc bude sbor slavit 7. vý-
ročí zahájení P.E.A.C.E. plánu.

The Christian Post, 
www.krestandnes.cz

30. výročí založení sboru Saddleback 
slavilo více než 45 000 lidí
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Tradice v církvi - pokrok 
nebo brzda?

Obsah

Na první pohled by se nám mohlo zdát, že to je velmi jednoduchá otázka. 
Jsme s ní rychle hotovi. Pro nás, „radikální křesťany“, jak si rádi říkáme, je 
jasné, že tradice církev brzdí. Vadí nám, když nás společenství, která vznikla 
v posledních letech, řadí mezi tzv. „tradiční církve“. My přece nejsme „tradič-
ní“. Tradici máme spojenou s něčím, v čem už není život. Co je jakési strnulé, 
příliš spojené s minulostí, a tudíž pro současnost nepoužitelné.

Tradice (latinsky traditio) všeobecně znamená „předávání“.
Ovšem neměli bychom pojem tradice příliš rychle házet do koše. Jsou růz-

né tradice, a proto bychom měli přibrzdit a snažit se pochopit širší význam to-
hoto slova. Měli bychom přemýšlet, o čem nám toto slovo vypovídá a v jakých 
souvislostech. Které tradice jsou dobré a které třeba špat-
né. Tradice (latinsky traditio) všeobecně znamená „předá-
vání“. Nejčastěji jde o to, že jedna generace něco předá-
vá té druhé. Toto předávání (poznání, kultury, náboženství 
atd.) se děje v lidské společnosti po tisíciletí. I my jsme 
převzali od generace svých rodičů víc, než jsme ochotni si 
přiznat, a sami mnoho předáváme svým dětem. 

V duchovním významu je předávání velmi důležité. Tra-
dici, ve smyslu předávání učení (řecké paradosis), najde-
me i na stránkách Nového zákona. „Já jsem přijal od Pána, 
co jsem vám také odevzdal“ (1 K 11:23a), nebo „Odevzdal 
jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel 
za naše hříchy podle Písem“ (1 K 15:3). Zde vidíme, že 
to, co předáváme jako učení, musí být „od Pána“ nebo 
„podle Písem“. To je potom dobrá „tradice“.

Je tedy velmi důležité přemýšlet a hodnotit, co v círk-
vi předáváme - dětem, mládeži, dospělým.

Reformace církve tento princip velmi zdůraznila. Na roz-
díl od římskokatolické církve, kde tradice církve, tak jak 
se vytvářela po staletí, určuje výklad Písma i učení církve, 
reformace jednoznačně nadřadila Písmo nad církevní tra-
dici. Proto reformace odmítla množství do té doby tradič-
ních církevních nauk, které nemají oporu ve zjeveném Božím slově, Bibli. 

Je tedy velmi důležité přemýšlet a hodnotit, co v církvi předáváme - dětem, 
mládeži, dospělým. Je to dobré předávání, opravdu biblické? Obstojí to před 
Pánem a jeho Slovem? 

Dobře víme, že v každé době vznikají i v Božím lidu lidské tradice, které 
časem zdomácní a pak jsme v pokušení je přijímat automaticky. I Pán Ježíš 
kritizoval farizeje za to, že „tradice otců“ jsou pro ně důležitější, než Boží slo-
vo! (Mk 7:13). A apoštol Pavel, když vzpomíná na dobu před svým znovuzro-
zením, kdy byl jako horlivý farizeus zcela pohlcen židovským náboženstvím, 
říká, že „nadmíru horlil pro tradice otců“ (Ga 1:13). V tomto slova smyslu jsou 
tradice v církvi opravdu špatné, někdy až zhoubné. 

 Nakolik opravdu usilujeme o to, abychom žili poslušně podle Božího 
slova?

Až potud s tím asi nemáme příliš velké problémy. Nicméně, přemýšlejme 
o sobě, o životě našich sborů v dnešní době. Nakolik opravdu usilujeme o 
to, abychom žili poslušně podle Božího slova, a nakolik hájíme naše tradice, 
které ve sborech zdomácněly? A co když si někdy jen myslíme, že hájíme „to 
duchovní“ a přitom hájíme své tradice (přejaté od minulých generací)? Mám 
na mysli věci jako: styl, jak se má křesťan oblékat do sboru („slušně neutrálně“ 
= kravata a sako); styl a program bohoslužby; písně a hudba, která v církvi 
má znít; postoj při modlitbě nebo zpěvu (při modlitbě stojíme a při zpěvu se-
díme); roucho, ve kterém je kazatel oblečen při křtu, roucha křtěnců atd. Když 
se něco z toho změní, hned zpozorníme a někteří začnou bít na poplach! Teď 
nechci říct, že bychom měli okamžitě všechno měnit. Ale neměli bychom tyto 
věci mít na úrovni Božího slova. Vždyť to jsou jen naše tradice.

Jsme ochotni měnit to, co v sobě nemá život?
Ptejme se: nakolik naše tradice pomáhají dnešní generaci vejít do Božího 

království a nakolik jsou pro ni překážkou. Pomáhají nám tyto „tradice“ („dělá-
me to proto, že se to tak vždycky dělalo“) při naplnění poslání, které nám Pán 
církve dal? Nebo jsou naopak brzdou, když chceme oslovit lidi evangeliem 
Ježíše Krista a přivést je do sboru, kde by se necítili divně? Nevytváří některé 
naše tradice spíše kulturní příkopy mezi námi a lidmi, kteří nejsou zasaženi 
evangeliem? A jsme ochotni měnit to, co v sobě nemá život? 

Tradice mohou být tedy dobré a mohou pomáhat, nebo mohou vytvářet zdi 
a bariéry, které brání Božímu působení. Dobře přemýšlejme, o jaké tradice 
nám ve skutečnosti jde.

Pavel Coufal, kazatel sboru v Brně
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Najprv si potrebujeme ujasniť 
pojmy. Začnem „pokrokom“. 
Musím ho vo svojej mysli oslo-

bodiť od negatívnych významov z ob-
dobia socializmu. Pokrok sa mi spájal 
so združstevňovaním, opovrhovaním 
mnohými tradičnými hodnotami, bú-
raním krásnych historických budov a 
stavaním nevkusných budov, ale hlav-
ne s opustením náboženstva a prijatím 
„vedeckého svetonázoru“, totiž marxiz-
mu-leninizmu. Ak ste nešli touto cestou, 
boli ste „nepokrokový“ a „spiatočnícky“. 
Zostal vo mne pocit, že takýto pokrok 
bol modlou a kto ho neuctieval, sa pre-
hrešil. A tak som sa pozrel do Krátkeho 
slovníka slovenského jazyka. Tam je pri 
pojme „pokrok“ uvedené: „1. zdokona-
ľovanie sa postupným rozvojom, vyšší 
stupeň vývinu, napredovanie..., 2. lepšie 
výsledky, zlepšenie...“ 

Zdokonaľujte sa 
Teraz už môžem použiť slovo „pokrok“ 

aj pri opise kresťanstva. Veď v 2K 13,11 
je napísané: „Napokon, bratia... zdoko-
naľujte sa...“ Záleží na ideáli dokonalosti 
– pre niekoho to môže byť ideál marxis-
ticko-materialistický alebo ideál iného 
-izmu, pre kresťana to má byť Pán Je-
žiš Kristus („...aby sme vo všetkom do-
rastali v Krista“ Ef 4,15; tiež R 8, 29). V 
kresťanstve záleží aj na ceste zdokona-
ľovania. V prvom rade to nie je cesta se-
bazdokonaľovania („Niet spravodlivého 
ani jedného“ R 3, 9; „Zlý strom nemôže 
rodiť dobré ovocie“ Mt 7,18). Človek 
potrebuje byť oslobodený spod Božie-
ho hnevu, z viny, zo zajatia hriechu, z 
odcudzenia Bohu, potrebuje, aby došlo 
k podstatnej zmene v jeho živote („smrť 
starého človeka“ – R 6, 6; Kol 3,9-10; 

„narodenie z vody a Ducha“ – J 3,5; 
„stvorenie nového života“ – 2K 5,17; Ef 
2,5 a iné). A to je Božie dielo. Boh nás v 
obeti Pána Ježiša oslobodil spod svoj-
ho hnevu, ospravedlnil, vykúpil, zmieril 
so sebou. On v  Duchu svätom usved-
čuje človeka o jeho vine, ako aj o spa-
sení v Pánovi Ježišovi, On ho povoláva. 
Kto prijal Jeho pozvanie, prijal, čo Boh 
vykonal pre neho na kríži. A skrze Du-
cha svätého a Božie slovo bol v Kristovi 
znovuzrodený. V týchto veciach už bola 
dosiahnutá dokonalosť a pokrok nie je 
možný – nie je možné, aby ospravedl-
nený človek bol viac ospravedlnený, 
viac zmierený s Bohom, viac Božím die-
ťaťom, viac znovuzrodený. Vykúpenie 
bolo dokonale zaplatené, ale jeho do-
konalú realizáciu vo fyzickej oblasti ešte 
v nádeji očakávame (R 8,23). Týmto sa 
však nedosiahla dokonalosť v oblasti 
charakteru v živote znovuzrodeného 
človeka. Všetci, ktorí boli spasení, boli 
spasení, aby sa stále viac podobali Bo-

žiemu Synovi v charaktere, v žití pre Bo-
žie kráľovstvo (Kol 3; Ef 4,17-6,20; R 12-
14 atď). Tento proces zvykneme volať 
„duchovný rast“ alebo „posväcovanie“. 
Tu vidím miesto aj pre pojem „pokrok“.  
Aj tento proces je Božím dielom v nás 
(„... premieňame sa na taký istý obraz… 
a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch“ 
2K 18; „Ovocím Ducha je láska, ra-
dosť...“ G 5,22).  Nedeje sa to však bez 
spolupráce s človekom. Niežeby sme 
boli schopní prispieť niečím dobrým 
do nášho charakteru, urobiť niečo viac 
k tomu, čo robí Boh. Musíme však po-
slušne veriť, totiž dôverovať Bohu, že to, 
čo hovorí v Biblii, je pravda, a podľa toho 
žiť – žiť podľa Ducha a nie podľa žiadostí 
tela (G 5,16), myslieť na to, čo je hore a 
nie na to, čo je dole (Kol 3,1-2), umŕtvo-
vať to, čo je pozemské v našich telách, 
ako napríklad smilstvo, zlá žiadostivosť 
či lakomstvo (Kol 3,5n), poznávať Pána 
(2Pt 3,18), pozerať na Pána (2K 3,18), 
slúžiť si navzájom atď. Poslušná viera 
nie je pridávanie k Božiemu dielu, ale 
poddávanie sa Božiemu dielu v nás. Je 
to zomieranie samému sebe, úsilie se-
bazapierania (Mt 16,24n; R 12,1-2; 1K 
9,25-27; Fp 2,8-9).

Pán nás premieňa mocou Ducha, 
keď Ho vo viere poslúchame. Robí tak 
najmä cez Božie slovo (2Tm 3,16-17), 
cirkev – ostatné Božie deti a ich obda-
rovania (Ef 4,7-16), súženie, skúšky i 
prenasledovanie pre vieru v Pána Ježi-
ša (Jk 1,2-4; R 5,3-4), modlitbu.

Tradícia v Novej zmluve
Otázka je, či používa aj tradíciu, alebo 

naopak, tradícia je brzdou zdokonaľo-
vania. V Krátkom slovníku slovenského 
jazyka je pri pojme „tradícia“ uvedené: 
„1. súhrn zvykov a názorov ap. prechá-
dzajúci z pokolenia na pokolenie…, 2. 
ústne prenášanie týchto zvykov a názo-
rov, ústne podanie...“. Grécky ekvivalent 
slova tradícia je „paradosis“, čo sa nie-
kedy prekladá aj ako „podanie“ alebo 
„podané ustanovenie“ (Mt 15,2; Lk 1,2), 
„vydanie“ (1K 11,23; 15,3). Nový biblic-
ký slovník (NBS) definuje tradíciu ako 
označenie toho, „čo sa podáva ďalej, 
predovšetkým učenie, ktoré odovzdáva 
učiteľ svojim žiakom“. Pojem „tradícia“ 
označuje v Novej zmluve (NZ) jednak 
židovskú tradíciu a jednak kresťanskú 
tradíciu. Židovská tradícia, to sú rabín-
ske výklady a rabínske aplikácie Starej 
zmluvy (SZ), ktoré odovzdávali učitelia 
(rabíni) svojim žiakom z generácie na 
generáciu. Tieto výklady a aplikácie sa 
aj zapisovali. Podľa NBS kresťanskú 
tradíciu v NZ tvoria tri prvky: „1. fakty o 
Kristovi (1K 11,23; 15,3; L 1,2); 2. ich te-
ologický výklad (… 1K 15); 3. spôsob ži-
vota, ktorý z nich vyplýva (… 2Tes 3,6-7). 
Všetky tri sú zhrnuté v Jd 3: „... aby ste 

bojovali za vieru raz navždy odovzdanú 
svätým“ (porovnaj R 6,17). Židovskú s 
kresťanskou tradíciou v NZ zmysle spá-
jajú minimálne tri veci: 1. obe chcú byť 
okrem iného výkladom SZ, 2. obe sa 
najprv tradovali iba ústne (neskôr boli 
obe aj zapísané), 3. obe si nárokujú 
autoritu Božieho slova. Ale iba kresťan-
ská má nárok na túto autoritu. Lebo jej 
autorom je „Duchom pomazaný Mesiáš, 
Slovo, ktoré sa stalo telom“ (NBS), Boh, 
ktorý sa stal človekom. To sa dá pove-
dať aj o apoštolskej zvesti, lebo apoš-
toli svedčili o Kristovi, o tom, čo videli a 
počuli, pritom boli vedení Duchom svä-
tým. Preto 1Tm 5,18 a 2Pt 3,16 hovoria 
o apoštolskej tradícii ako o Písme.  

Tradícia v našom kresťanstve
Jednu odpoveď na otázku tejto úva-

hy teda už máme: Kresťanská tradícia 
v novozákonnom zmysle slova nie je 
brzdou pokroku, ale nevyhnutnou pod-
mienkou pokroku – bez zvesti evanje-
lia by žiadny duchovný pokrok možný 
nebol.

Treba si však priznať, že v kresťanstve 
sa vyskytujú aj tradície, ktoré pripomí-
najú tú židovskú v jej negatívnych vlast-
nostiach, resp. v negatívnych aspek-
toch vzťahu židov k nej.

1. Hoci sa snažila len o výklad Biblie, 
bola jej prisudzovaná autorita Písma: 
„... ako náuku podávajú ľudské príkazy“ 
(Mt 15,9). Preto sa zákonite dostávala 
do konfliktu s Písmom, ľudia odmietali 
položiť ju pod jeho autoritu a zväčša si 
vybrali poslušnosť tradícii. 

2. Snažila sa o výklad Biblie, ale na-
koniec bola nebiblická („... prečo pre-
stupujete Božie prikázanie pre svoju tra-
díciu“, Mt 15,1-6) a proti Kristovi („Vstaň, 
zober svoje lôžko a choď! … V ten deň 
však bola sobota a tak židia dohovárali 
uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť 
lôžko!“ Jn 5,8-10). 

3. Plodila pokrytectvo („Tento ľud ma 
ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa 
ďaleko“ Mt 15,8). Ľudia dávali napríklad 
dôraz na umývanie rúk, čím nahradili 
očistenie srdca. Nepodstatné veci vy-
tlačili podstatné.

4. Bránila ľuďom urobiť správny úsu-
dok a poznať Božie konanie v Kristovi 
(Jn 9,29-33).

5. Odvádzala pozornosť od Božieho 
diela na dodržiavanie tradície (Lk 6,7).

6. Bránila uctievať Krista za dielo, 
ktoré konal, dokonca viedla k rozčúle-

Tradícia v cirkvi 
pokrok podporuje alebo ho brzdí?

Tomáš Kohút
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„Jim, a to i mezi pohany, se Bůh 
rozhodl svěřit bohatství tohoto slav-
ného tajemství: Kristus je ve vás! Ta 
naděje slávy!“ (Kol 1:27)

Lidé ani církev pro svět nemusí 
být atraktivní, ale Kristus je vždy 
- alespoň těm, kteří mají dojít spásy. 
S Danem Hurtou, předsedou výbo-
ru KAM, jsme v roce 2009 navštívili 
více než 40 staršovstev sborů z de-
víti denominací. Byla to zajímavá 
sonda do života české církve. Cílem 
bylo informovat sbory o tom, co 
KAM nabízí, získat zpětnou vazbu 
a přemýšlet o možnostech spolu-
práce. Pro objektivní hodnocení či 
analýzu není tento vzorek dost vel-
ký, ale získal jsem následující men-
tální obraz: Naše církev je maličký 
ostrůvek uprostřed sekulární čes-
ké společnosti, který je obehnaný 
zdí. Tuto zeď jsme vybudovali, aby 
nás chránila od světa. Žijeme si v ní 
poměrně svobodně, ale uzavřeně. 
Nicméně za touto „naší“ zdí se tyčí 
ještě vyšší zeď, zeď předsudků vět-
šinové společnosti v naší zemi vůči 
církvi a křesťanství. 

Nabízí se otázka, co můžeme dělat 
pro to, abychom tyto zdi narušili?

Věřím, že východisko ke strže-

ní vnitřní zdi je v tom, aby každý z 
nás žil Koloským 1:27. Kristus je v 
nás! Nechme Ježíše, aby žil z nás a 

buďme aktivní v navazování vztahů s 
našimi přáteli mimo církev. Jedno z 
největších Ježíšových přikázání pře-
ce není „Přežijte, dokud se nevrá-
tím“, ale „Získávejte mi učedníky“. 
Ta vnější zeď možná nikdy nebyla tak 
křehká. V souvislosti s krizí je mno-
ho lidí kolem nás otevřených evan-
geliu. Domnívám se, že lidem ani 
tolik nevadí obsah evangelia, ale 
spíše forma, jakou jej sdělujeme. 
Našim cílem by nemělo být zalíbit se 
světu, ale srozumitelným způsobem 
(a to je naše největší bolest) ukázat 
na Krista a odstraňovat všechny kul-
turní překážky, které by lidem mohly 
bránit. Pokud chceme vidět ovoce a 
růst naší církve, musíme hledat for-
my, které jsou pro naše nevěřící přá-
tele atraktivní. Když se podíváme na 
naši zem z nadhledu, nejvíce ovoce 
vidíme skrze kurzy Alfa, Fusion pop-
-rockové pěvecké sbory pro mládež, 
Exit kluby a Anglické kluby, tedy 
programy, které jsou postavené na 
osobní vztahové evangelizaci a po-
stupném vedení lidí k Bohu.

Změňme naše myšlení! 
Proč „přežívat“? Žijme! 
Největší výzvou je změna našeho 

myšlení. Vyjít z módu přežívání a mít 
vizi přesahující naše sbory a deno-

minace. Získat co nejvíce lidí z na-
šeho národa pro Ježíše a připravit 
prostředí pro Boží hnutí, za které se 
modlíme.

Dušan Drabina
ředitel KAM (napsáno pro Život víry)

Ó, to nie!
Áno, len jedenkrát
si pomyslíš na návrat,
aj to bude zlyhanie,
no veď povedz – či nie?

Život predsa, to je s Tebou chodenie,
nie nejaké v pohodlí domova sedenie,
a len čakanie, čo raz v budúcnosti sa stane,
keď zavoláš: „Len konaj Ty, môj Pane!“

                                  Stanislav Baláž

niu a hnevu na to, čo robil (Lk 6,10-11).  
A máme tu druhú odpoveď na našu 

otázku: Na základe svedectva NZ o 
tom, čo spôsobuje pokrok, tradícia 
uvedených vlastností je jednoznačne 
brzdou pokroku, zdokonaľovania. 

V našich zboroch sa takéto tradície 
dajú identifikovať napríklad podľa toho, 
či je ochota spochybniť danú zvyklosť 
či názor a podrobiť ho skúmaniu Biblie. 
Ak jediným argumentom pre oprávne-
nosť daného názoru či zvyklosti je „tak 
sa to vždy robilo“ alebo „to je predsa 
baptistické“, alebo „lebo tak to má byť“, 
alebo len „lebo...“, a potom sú už len 
zatvorené uši, je takmer isté, že ide o 
tradíciu, ktorá bráni pokroku. Je priro-
dzené, že sa vyvinuli (a aj práve teraz 
sa vyvíjajú) určité zvyklosti alebo názory 
v našich zboroch. Treba však byť ochot-
ný priznať si možné nedorozumenie pri 
výklade Písma, súčasnú neaktuálnosť 
danej zvyklosti, prípadne aj hriešne mo-
tívy. Je pravda, že je to aj dosť nepoho-
dlné. Ale pohodlnosť je veľkou brzdou 
pokroku. 

Uvediem niektoré príklady tradícií, 
ktoré podozrievam, že patria do kate-
górie „pokrok brzdiacich“ tradícií. 

Ak „nepripodobňujte sa tomuto sve-
tu!“ (R 12,2) sa rozumie ako „odmietaj-
te všetko súčasné či moderné (hudbu, 
obliekanie, umenie, techniku a pod.)!“, 
dochádza k posunu pôvodného význa-

mu a pokojne sa môže stať, že človek 
chodí v oblečení spred dvetisíc rokov 
(lebo aj oblečenie spred dvadsiatich ro-
kov bolo moderné oproti tomu, čo sa 
nosilo predtým) so srdcom „svetáka“. 
Ak zmeníme oblečenie, ale nie srdce, 
nebudeme rásť. Okrem toho, nenasle-
dujeme Pána, lebo pokiaľ je známe, On 
sa nezapodieval oblečením (dokonca 
ani u vyzývavých prostitútok) a oblie-
kal sa podľa vtedajších zvyklostí. (Tým 
nechcem povedať, že je úplne jedno, 
ako sa obliekame.) Okrem toho, že sa 
stávame nebiblickými (dôraz kladieme 
na vonkajšiu formu namiesto vnútra), 
môže sa stať, že máme problém skloniť 
sa k inému človeku  (1K 9,20n) a vôbec 
prijímať inakosť, ktorú Pán stvoril. (Ani tu 
nechcem povedať, že každá inakosť je 
Božou vôľou.) 

Niekedy odmietame malé spolo-
čenstvá kresťanov (skupinky) alebo 
lipneme na zaužívaných organizač-
ných štruktúrach, na čase bohoslužieb
(v nedeľu doobeda musia byť, aj keby v 
určitej lokalite viac ľudí prišlo poobede), 
na „správnej hudbe“ (pre niektorých 
je to spevokol, pre niektorých Bratské 
piesne, pre niektorých tzv. chvály) či na 
poradí jednotlivých prvkov bohoslužieb, 
resp. prítomnosti samotných prvkov. 
Môže ísť aj o názory na to, kto môže 
vysluhovať Večeru Pánovu, krstiť alebo 
kto má ísť do zborovej kázne. 

Všetky tieto a prípadne aj ďalšie tradí-
cie sa zákonite stávajú brzdou pokroku. 
Ak ich nie sme ochotní dať pod autoritu 
Písma a v prípade, že ich Písmo spo-
chybní, nie sme ochotní ich opustiť, 
nemôžeme rásť. Apoštol Pavel opus-
til všetku židovskú tradíciu, ktorá bola 
nebiblická, aby mohol mať Krista (Fp 
3,1-11).

Ešte ostáva otázka, či môže nejaká 
tradícia podporovať pokrok. Je to ne-
vyhnutné, pretože my nevieme žiť vo 
vzduchoprázdne bez tradície (ak ju ne-
máme, tak sa ju snažíme vytvoriť). Tra-
dícia, ktorá podporuje pokrok, je pokor-
nou poslušnosťou viery Božiemu slovu. 
Domnievam sa, že v tomto zmysle sa 
niektoré zvyklosti vo viacerých našich 
zboroch opúšťajú. Napr. pravidelné 
navštevovanie bohoslužieb, biblických 
hodín, aktívne podieľanie sa na živote 
zboru, osobná evanjelizácia, vydávanie 
svedectiev na bohoslužbách, osobné 
venovanie sa mladým kresťanom.

Tradícia ako zvesť Novej zmluvy nie 
je brzdou, ale je nevyhnutná pre po-
krok. Tradícia, resp. vzťah k nej, ktorý 
má vlastnosti židovskej tradície prvého 
storočia, resp. vlastnosti vzťahu židov k 
nej, je brzdou pokroku. Nech nám Pán 
dá odvahu klásť naše tradície pod svet-
lo Božieho slova, rozpoznať nebiblické 
a opustiť ich a verne konať biblické.  

Změna myšlení
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Probuzení není o velkém davu, ale 
o zlomených lidech, kteří chtějí 
napravit vztah s Bohem, řekl 

baptistický pastor Michael Catt, jehož 
sbor vytvořil filmy „Facing the Giants” 
(Vzepřít se obrům) a „Fireproof” (Zko-
uška ohněm).

Probuzení sdílí několik prvků: pokání, 
vyznávání, obnovu, zlomení se.

V závislosti na čase, místě a lidech 
může probuzení vypadat různě, tvrdí hlav-
ní pastor baptistického sboru Sherwood 
v Albany v Georgii. Všechna probuzení 
však sdílejí několik základních prvků: po-
kání, vyznávání, obnovu, zlomení se.

„Pokud hladovíme a žízníme po Bohu, 
pokud je v nás touha po něčem víc, po-
kud je tu svatá nespokojenost s tím, jak 
věci jsou, když věříme, že Bůh zemřel za 
něco víc, než jen to, co vidíme v našem 
typickém sboru dnes – začínáme přesně 
v 11 a končíme v poledne – toto jsou 
prvky oživení,“ řekl Catt v rozhovoru ke 
své nové knize The Power of Surrender: 
Breaking Through to Revival (Síla podří-
dit se: Průlom k probuzení), která vyšla v 
březnu.

Probuzení není o církevním růstu.

Michael Catt prohlásil, že probuze-
ní není o církevním růstu. Je to spíše o 

„čištění a očišťování“ sboru. „Je to vzít věci, 
které jsme zametli pod koberec, přehlíželi 
je a vymlouvali se, přinést je na světlo a 
říci ´Pane, zhřešili jsme proti Tobě a pro-
síme o odpuštění za to, co jsme udělali´,“ 
řekl pastor a filmový producent.

Hnutí evangelia prosperity a jeho učení 
však představují pro probuzení problém, 
protože mate lidi, poznamenal.

Způsobilo učení evangelia prosperity 
americkou ekonomickou krizi?

Evangelium prosperity, jak jej definova-
la Lausannská teologická pracovní skupi-
na, je učení, že „věřící mají právo na po-
žehnání zdraví a majetku a tato požehnání 
mohou získat pozitivním vyznáním víry a 
zaséváním skrze věrné placení desátků 
a darů“. Catt poukázal na článek, který 
našel v prosincovém vydání časopisu 
Atlantic. Článek se jmenoval „Způsobilo 
křesťanství pád?“. Tento světský časopis 
zkoumal, zda učení evangelia prosperity 
hrálo nějakou úlohu v americké ekono-
mické a bytové krizi. Evangelium prospe-
rity povzbuzuje lidi, aby si kupovali věci, 
které si nemohou dovolit a nepotřebují, a 

ospravedlňují to tím, že Bůh chce věřící 
materiálně požehnat, takže pokud mají 
dostatek víry, Bůh jim poskytne prostřed-
ky, kritizoval časopis.

„Občas evangelium prosperity a evan-
gelium dobrého pocitu říká lidem to, co 
chtějí slyšet,“ řekl Catt. „Když to ale po-
ložíte vedle učení Ježíše, že máme vzít 
kříž – jediný důvod pro vzetí kříže v pr-
vním století byla smrt – a denně umírat, 
ukřižovat tělo, začnete přemýšlet, jak 
to spolu souvisí?“

Baptistický pastor řekl, že pro něho, 
pokud kázání nefunguje v „hliněných 
chatrčích zemí třetího světa“, pravdě-
podobně není pravdivé.

(The Christian Post, 
www.krestandnes.cz)

Evangelikální teologové vyjá-
dřili na nedávné konferenci zne-
pokojení nad tím, že stále méně 
sborů v Americe káže biblické 
evangelium.

Evangelium není „Bůh tě miluje a má 
úžasný plán pro tvůj život“ ani „Bůh ti dá 
smysl života,“ řekl Dr. R.C. Sproul, spi-
sovatel a zakladatel Ligonier Ministries. 
Sproul byl minulý měsíc v Los Angeles 
na konferenci Ligonier Západního po-
břeží, jejímž tématem bylo „Křesťanství 
bez Krista“. Připojili se k němu teologo-
vé Dr. Michael Horton, John MacArthur 
a Peter Jones. Společně zkoumali ob-
líbená nepochopení evangelia v dnešní 
době.

„Společně oddělíme pravé evange-
lium od napodobenin,“ prohlásili or-
ganizátoři konference.

Objektivně je evangelium dobrou 
zprávou o Ježíši Kristu, Božím Synu, 
který se narodil pod zákonem, jako člo-
věk, žil dokonalý život (s pomocí Ducha 
Svatého) a dal svůj život jako zástupnou 
oběť za ostatní, vysvětlil Sproul účastní-
kům konference.

Tady to ale nekončí, pokračoval. Z 
moci Ducha Svatého byl vzkříšen z mrt-
vých, vystoupil na nebesa a slíbil, že se 
vrátí, aby dokončil své Království.

A je to pouze skrze víru – sola fide 
– že jsme ospravedlněni, dodal. Spra-
vedlivost je do nás vložena a je naším 

vlastnictvím pouze skrze víru, zdůraznil 
teolog.

Biblické evangelium ale v mnoha 
sborech není věrně kázáno, naznačili 
přednášející na konferenci. MacArthur, 
pastor a učitel sboru Grace Community 
v Sun Halley v Kalifornii hlavně kritizoval 
jednoho z nejznámějších amerických 
pastorů – Joela Osteena ze sboru La-
kewood v Houstonu. Obvinil Osteena 
z toho, že z Ježíše dělá „doplněk své 
služby, aby uspokojil kritiky“ a nabídl 

„neobnovitelné“ věci, které osloví jejich 
okamžité touhy.

Náš nejlepší život je to, co teprve 
přijde.

Osteen, řekl MacArthur, nemá biblic-
ké pochopení Boha ani člověka. Tento 
houstonský pastor učí, že každý byl 
stvořen jako vítěz, avšak myšlenka, že 
člověk je zcela beznadějný chudák, kte-
rému není pomoci, je také nejkřesťan-
štější doktrína, poznamenal MacArthur.

Vypůjčením si názvu Osteenovy nepro-
dávanější knihy MacArthur řekl, že toto 
nyní není „Tvůj nejlepší život“. Náš nej-
lepší život je to, co teprve přijde, řekl.

Pro mnohé Američany je křesťan-
ství jen „osobní záležitost mezi nimi a 
jimi vytvořeným Bohem“.

Mezi mnoha zavádějícími učeními 
Horton poznamenal, že většina Ame-
ričanů je náboženská, ale má svůj du-
chovní systém. Pro mnohé z nich je 
křesťanství jen „osobní záležitost mezi 

ním a jím vytvořeným Bohem,“ řekl Ho-
uston, profesor systematické teologie a 
apologetiky na Westminsterském semi-
náři v Kalifornii. 

Film našeho života je o nás a Bůh má 
jen podpůrnou roli, posteskl si.

Křesťanství se dnes přesouvá od 
historické víry k amfoterní duchovnos-
ti – ztělesněné trivializací Boha, našimi 
lidskými podmínkami a spásou, kterou 
Bůh pro nás v Kristu vytvořil, řekl Horton.

Profesor volal po představitelích, 
kteří by předávali historickou křes-
ťanskou víru, a sborech, kde je Boží 
slovo správně učeno, svátosti jsou 
správně vysvěcovány a je praktiková-
na církevní disciplína.

Ligonier Ministries jsou mezinárod-
ní křesťanská vzdělávací organizace 
zavázaná věrnému představování 
„nepřikrášlené pravdy Písma a pomo-
ci lidem růst v jejich poznání Boha a 
Jeho svatosti“. Služba Lake Mary z 
Floridy bude pořádat svou národní 
konferenci v Orlandu v červnu.

(The Christian Post, www.
krestandnes.cz)

Pastor Michael Catt: 
Evangelium prosperity 
je překážkou církevního probuzení

Američtí evangelikální teologové 
chtějí odlišit 
pravé evangelium od „napodobenin“
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Dňa 23. januára 2010 sa ko-
nalo  v Poprade stretnutie, 
na ktorom sa zišli sestry 

– zväčša vedúce OS BJB v jed-
notlivých zboroch  na Slovensku. 
Rozprávali sa na tému Duchovná 
služba žien. 

Keďže „matkou“ tejto myšlien-
ky bola sestra Ľudmila Englerová 
– predsedníčka OS BJB na 
Slovensku, požiadala som ju o 
krátky rozhovor.

 
Čo ťa viedlo k myšlienke zorganizo-

vať pracovné stretnutie sestier?
Celá myšlienka stretnutia vznikla tak, 

že sme chceli trochu prebudiť sestry, 
a hlavne, chceli sme vedieť, ako to v 
skutočnosti vyzerá s duchovným živo-
tom veriacich žien v našich zboroch. 

Splnil záujem sestier tvoje očakáva-
nie? 

Pôvodne som oslovila  len vedúce 
skupiniek, aby sme sa stretli a poroz-
právali sa o práci sestier v našich zbo-
roch. Z južných oblastí Slovenska ne-
prišla  žiadna odozva, tak som potom 
ešte raz oslovila všetky sestry z okolia, 
a ako sa na stretnutí ukázalo, sestry 
prejavili záujem a prišli.  Z toho vyplý-
va, že oblastné stretnutia sú lepšie a 
výhodnejšie,  asi kvôli vzdialenosti, 
ktorú treba precestovať. Možno nebol 
vhodný ani termín stretnutia – mrazivý 
január. 

Aký cieľ si mala na mysli, keď 
si organizovala toto stretnutie?
Cieľom stretnutia bolo osloviť sestry 
a upozorniť ich na to, že služba žien 
ženám vyplýva priamo z Písma (Tit 2, 
1 – 5). Ženy môžu veľmi účinne slúžiť 
Bohu, ak si budú slúžiť jedna druhej. 
Môžu povzbudzovať vo viere jedna 
druhú; ukázať smer ženám, ktoré 
nemajú správnu orientáciu, pretože 
dnešná spoločnosť je plná zmätku a 
nesprávnych priorít. Na to, aby sme 
mohli povzbudzovať a viesť iné ženy, 
musíme sa samy vzdelávať v Božom 
slove a budovať svoju vieru. Dôraz bol 
položený na štúdium Písma – osobné 
alebo v skupinkách, aby naša služba 
bola založená na „zdravom učení“.  Ak 
nie sme zakotvené v Písme – môžeme 
narobiť viac škody ako osohu. Chceli 
sme povzbudiť ženy, aby v malých 
skupinkách študovali Písmo a modlili 
sa.  Pri diskusii sme zistili, že to sestry 
aj robia. Veľmi ma potešilo, keď sestry 
z Banskej Bystrice povedali, že ony sa 
stretávajú v domácnostiach v sobotu 
ráno, čítajú si Písmo a modlia sa. 

Pripravovala si stretnutie len pre 

mladšie sestry, alebo to nebolo veko-
vo ohraničené?

Zúčastniť sa mohli sestry rôzneho 
veku. Veď štúdium Písma a modlitba 
nie sú viazané na vek. Práve staršie 
sestry, ktoré už toho fyzicky mnoho 
nezvládnu, môžu niesť svoje mladšie 
spolusestry na modlitbách. Pri stret-
nutí sa kládol dôraz aj  na službu star-
ších žien mladším – to sa, žiaľ,  zatiaľ 
v našich zboroch  málo praktizuje. Ak 
by sa podarilo ukázať starším ženám 
– sestrám, že toto je naša úloha, tak 
by sa veľa vecí zmenilo v živote našich 
zborov, rodín a jednotlivcov.  

Myslíš si, že stretnutie splnilo svoj 
zámer?

Na tomto stretnutí išlo o to, aby sme 
si uvedomili, že slovo z apoštolské-
ho listu Títovi je pre nás príkazom. Je 
možné, že  klasické sesterské stretnu-
tia časom zmenia formu, ale na forme 
nezáleží. Musí nám ísť predovšetkým 
o to, aby mali ženy osobný vzťah s 
Bohom, a potom ďalej mohli slúžiť 
iným ženám a dievčatám, a tak po-
máhať niesť bremeno dnešnej doby. 
Myslím, že sa tento zámer podaril, a  
za to som  Pánu  Bohu vďačná. Aj za 
atmosféru, ktorá tam vládla. Sestry 
boli veľmi otvorené a až ma zahan-
bovalo, ako im ide o službu nášmu 
Pánovi a o život s Ním. Bolo to pre 
mňa veľkým povzbudením. Možno 
sa nám podarí urobiť niečo podobné 
niekde južnejšie. Ak by to prebudilo  
aspoň niektoré ďalšie sestry k aktivite, 
tak námaha nebola zbytočná. 

Oslovila som aj niekoľko 
účastníčok tohto stretnu-
tia, ktoré sa o ňom vyjadrili 
takto: 

Vladina L.: Niekoľko myšlienok z 
pripravených referátov sa zapísalo do 
mojej mysle, tak ich aspoň v skratke 
uvediem:  Ženy, u ktorých sa preja-
vujú kresťanské cnosti opísané v liste 

Títovi 2, 3,  možno zaradiť medzi du-
chovne zrelé ženy. Duchovná  zre-
losť ženy sa prejavuje nasledovne:  1. 
Rastie v múdrosti a vo vzťahu s Bo-
hom  a má dlhodobý vzťah s Pánom 
– pri štúdiu Písma a na modlitbách; 2. 
Dozrieva v skúškach – neuteká od 
nich,  chce v nich verne obstáť,  prijíma 
a prekonáva ich bez reptania s Božou 
pomocou; 3. Uvedomuje si svoju 
zodpovednosť pred Bohom – vyku-
puje čas, zúročuje svoje obdarovania, 
učí mladšie ženy najmä príkladom 
svojej viery a poslušnosti Písmu.  Na 
pracovnom stretnutí boli sestry  rôz-
neho veku. Odišla som s predsavza-
tím a povzbudením byť zrelou ženou, 
ktorá túži po dobrom vzťahu s Boho-
m, vidí potreby žien okolo seba, túži 
pracovať, učiť, povzbudzovať mladšie 
ženy, hľadá Božie  priority. Vďaka za 
prípravu tohto stretnutia,  za  praktic-
ké rady, za milé prijatie a pohostenie v 
popradskom zbore.   

 
Marta Š.: Celé stretnutie bolo  nie-

len veľmi pekne zorganizované, ale 
mohli sme si znova uvedomiť,  čo Pán 
Boh požaduje od nás veriacich žien. 
Prínosom pre mňa boli najmä vzá-
jomné rozhovory, kde sme sa spozná-
vali a hovorili o svojej službe Pánovi 
v rodine, v zbore i v okolí, kde žijeme. 
Utvrdili sme sa v tom, že aktivita v 
oblasti služby záleží na každej z nás. 
Mňa osobne toto  stretnutie veľmi po-
vzbudilo. Ďakujem za ochotu sestier 
cestovať do Popradu aj  napriek ne-
priazni počasia. V ten deň bola naozaj 
poriadna zima.

Gizela S.: Pre mňa bolo toto 
stretnutie úžasne povzbudzujúce. 
Pripomenuli sme si úlohu nás žien 
– službu v rodine, v  zbore, na praco-
visku. Nezáleží na tom, či sme mladé, 
alebo staré. Máme zodpovednosť ro-
biť to, na čo sme boli stvorené. Boh 
nás stvoril ako osobnosti s rôznymi 
obdarovaniami.  Nie sme rovnaké 
ako formičkou vykrajované keksy. To, 
ako každú z nás Pán Boh utvoril, je 
určujúcim faktorom našej  služby. Ak 
chceme zistiť, aké obdarovania máme, 
musíme  sa zapojiť  do služby celým 
srdcom. Ak budeme Bibliu študovať, 
budeme rásť. Dajme si reálne ciele a  
pri práci využívajme vedomosti získa-
né v Božom slove. Ako môžeš ty aj ja 
dosiahnuť stanovené ciele? Modli sa, 
miluj, vyučuj slovom i vlastným živo-
tom. Nemysli si, tvoje malé miesto nie 
je iba jedným z krokov na ceste k veľ-
koleposti. Veľkolepé je to, kde sa prá-
ve teraz nachádzaš. Aj málo je veľa, 
keď je v tom Boh.

Katka B.: Nielen prednášky a dis-
kusia, ale aj srdečná atmosféra ma 

Ženy ženám
– stretnutie v Poprade
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Spracoval 
Peter Varga

Božie 
evanjelium 
Božie 
evanjelium 

 „...pre nádej, ktorá vám 
leží odložená v nebesiach, o 
ktorej ste prv počuli v slove 
pravdy evanjelia...“ Kol 1, 5

Posolstvo o Ježišovi Kristovi 
nesie jednu hlavnú črtu: ná-
dej! Apoštol Pavel vyjadruje 

vďaku za vieru v Ježiša Krista a vzá-
jomnú lásku medzi veriacimi v Ko-
losách, o ktorej počul. Čo je to, čo 
dokáže podnietiť tvoju vieru a lásku 
k ľuďom? Je to nádej. A táto nádej 
nie je márna ani falošná. My máme 
Krista – „nádej slávy”. Naša nádej 
žiari, nie je nejaká zahmlená, neur-
čitá a nepochádza od človeka. Táto 
nádej je slávna.

Rúca sa ti život? Nevieš, kde nájsť 
oporu? Riešenie ti ponúka samotné 
nebo! Nemáme pre teba tabletku, 
ktorá na čas potlačí tvoje bolesti a 
utíši tvoje srdce, ani ľudskú filozofiu, 
ktorá ti zamotá myšlienky. Je tu ná-
dej, ktorú môže každý nájsť „v slo-
ve pravdy evanjelia”. Áno, Boh sa 
rozhodol spasiť ťa kázaným slovom. 
Ponúka pravdu, ktorú neponúka 
nikto iný. Človek vkladá svoj maje-
tok, svoj čas a celú svoju bytosť do 
rôznych pozemských vecí, ktoré sa 
však nakoniec ukážu ako bezcenné,  
hrdzavejúce a nespoľahlivé. Boh 
však hovorí: kúp si pravdu! Evanje-
lium je pravda o zúfalom stave člo-
veka, ktorý nevyhnutne potrebuje 
Božiu záchranu. Je to, akoby sme 
jedli a nikdy neboli nasýtení, preto-
že náš hlad je v skutočnosti hladom 
po Bohu samotnom. „Hoj, všetci 
žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí ne-
máte peňazí, poďte, kupujte zbožie a 
jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a 
bez platu, víno a mlieko!“ (Iz 55, 1)

Tvoju nádej umiestnil Boh na bez-
pečné miesto. Tvoja nádej je v ne-
besiach, kde nepodlieha skaze. Je 
tu pre teba, stačí sa načiahnuť. Viera 
je tvojou predĺženou rukou, aby si 
si privlastnil všetky Božie zasľúbe-
nia. Tieto sú „áno a amen” v Kristovi. 

Prijmi Krista ako svoju nádej a Boh 
sa stane pre teba reálnym. Jeho sľu-
by budú platiť v tvojom živote už te-
raz. Nečakaj do smrti, keď už každý 
bude vedieť, že jeho život bol stra-
tou a že minul cieľ, pretože si vybral 
cestu, ktorá k Bohu nevedie. Kristus 
je cestou dnes. Neboj sa, evanje-
lium nie je pozitívne myslenie ani 
nestojí na tom, že si niečo vezmeme 
do hlavy a očakávame to. „My sme 
ľudia viery” a naša viera pochádza z 
počutia Božieho slova. 

Máš nádej na zmenu, ale túto 
zmenu nehľadaj v sebe. Prichádza 
zvonka, zhora, od Božieho trónu. 
Nehľaď na svoj úbohý stav a nedo-
statky. Boh o nich veľmi dobre vie a 
vyvedie ťa zo všetkého, ak sa cho-
píš Jeho ruky. Pozri hore na Ježiša 
Krista, Dokonávateľa tvojho spase-
nia. On vraví: veriacemu je všetko 
možné! Tak čo ti ešte bráni uveriť 
mu? Človeku neostala žiadna úloha 
okrem kroku viery. Pán Ježiš totiž 
urobil všetko ostatné pre našu spá-
su. On je férový a rešpektuje ťa, či 
Ho prijímaš alebo odmietaš. 

Nádej v Kristovi je nádejou v to, čo 
je pre ľudí nemožné. Volaj k Bohu a 
nebudeš zahanbený.

Pane Ježišu, vkladám sa do Tvo-
jich rúk. Nech svietia Tvoje slová 
pred moje nohy. Ty si mojou ces-
tou! Svoj zrak obraciam od seba k 
Tebe. Ty ma poznáš! Svoju nádej 
vkladám do Teba. Mojou náde-
jou si Ty! Podriaďujem sa Tvojmu 
slovu a očakávam Tvoje konanie. 
Amen!

 

JEŽIŠ 
JE RIEŠENIE
Až raz sa pretrhne
žitia môjho niť:
či bude mať ma kto
v tej chvíli zachrániť?
Ježiš je to riešenie,
ktoré každý potrebuje,
On hriechy odpúšťa
a chorých uzdravuje.
V sekunde sa to rozhodne,
keď sa žitia niť zauzlí:
či zostaneme bez pomoci
rovnako tak dobrí, i tí zlí?
Ježiš je to riešenie,
čo Boh svetu dáva,
a len ten, kto Ho prijme,
sa Božím dieťaťom stáva.

Stanislav Baláž

oslovila a dodnes mi zostala v pamäti. 
Zaujímavé bolo aj vzájomné zozna-
movanie sa. Každá z nás dostala po-
lovicu farebného srdiečka s veršíkom 
a mala si nájsť dvojníčku. 

Zaujímavé boli tiež informácie o práci 
v jednotlivých sesterských skupinách. 
Stretli sa tu všetky vekové kategórie, 
od mládežníčok až po starenky, ku kto-
rým sa už pomaly aj ja počítam. Naše 
sestričky pripravili bohato prestretý stôl, 
takže ani žalúdok netrpel. Vďaka, milé 
sestry, za námahu, ktorú ste vynaložili 
na nasýtenie našej duše aj tela. 

Emília Ď.: Do Popradu som išla 
plná očakávania.  A naozaj, moje 
očakávanie bolo nadmieru naplnené! 
Oslovila ma hneď úvodná pasáž o veľ-
kom význame nás veriacich žien, o 
našom  vplyve na svoje okolie, rodinu, 
deti. Dodnes rezonuje vo mne otázka: 
Robíme dosť preto, aby sme niesli do 
svojho okolia Pána Ježiša Krista, vidia 
Ho na nás? Musela som sa zamyslieť, 
ako je to v mojom prípade, čo som „už 
zmeškala“ a  čo môžem ešte urobiť. 
Aká je žena, také je okolie! Pod vply-
vom Božieho  Ducha som si uvedomi-
la, že chcem byť „zrelá žena“ – z toho 
duchovného hľadiska.  Vymenované 
vlastnosti, ktoré má mať zrelá kresťan-
ka, mi pripomenuli, ako mám na sebe 
pracovať. Zrelá žena dokončí  to, čo za-
čne, je vytrvalá v práci, prináša ovocie 
a je zodpovedná voči Bohu. Okamžite 
mi prišlo na myseľ, že už dávnejšie 
som začala štúdium – List Rimanom, 
a pre nedostatok času (?!) som ho ne-
ukončila.  A viete, čo som urobila? Po 
návrate domov  som sa hneď ozvala 
milej sestre a požiadala som ju, či ešte 
môžem pokračovať. Páčila sa mi aj dis-
kusia, keď sestry hovorili o svojej práci 
v zbore, aké sú kreatívne a  čo konajú.

Ruženka P.: Uprostred studených 
januárových dní som vnímala toto 
stretnutie ako oázu pohody, osvieže-
nia a budovania vzájomných vzťahov. 
Jednoducho, bol to dobre, užitočne 
strávený čas. Aj keď to bolo len veľ-
mi krátke stretnutie, každá z nás tam 
mohla nájsť veľa nových nápadov a  
povzbudenia, ako slúžiť ženám, kto-
ré prežívajú podobné zápasy, radosti 
ako ja, ale ktoré sú aj ochotné dať sa 
premieňať Božím slovom. Božie slovo 
treba nielen študovať, ale ho aj denne 
žiť. Poniektoré sme boli zastavené pre-
beraným textom z Biblie, ale aj otázka-
mi, na ktoré sme si mali zodpovedať 
každá sama. Z tohto milého stretnutia  
s novými ženami som odchádzala s 
mottom: ,,Rýchle riešenie – to nie je 
Božia cesta. To je Satanova taktika.“

                                                         
      Rozhovor pripravila 

E. Pribulová



9

Volám sa František Kočkovič. 
Narodil som sa v Nových 
Zámkoch  v roku 1957. 

Deväťročnú základnú školu s vyučo-
vacím jazykom maďarským som absol-
voval v  Nových Zámkoch. Potom som 
v  Lučenci absolvoval Strednú priemy-
selnú školu stavebnú. Dva roky som 
bol na základnej vojenskej službe. 

Potom som v Bratislave absolvoval 
štvorročnú Slovenskú vysokú školu 
technickú, smer Pozemné stavby.

Pracoval som na viacerých miestach. 
V Nových Zámkoch som niekoľko 
rokov pracoval v projekčnej kancelá-
rii, kde som kreslil stavebné výkresy. 
Pred niekoľkými rokmi som ochorel 
na pravé oko s diagnózou: vekom 
podmienená degenerácia makuly. 
To znamená, že pravým okom vidím 
svet deformovane. Napríklad čiaru vi-
dím vlnovite. To bol jeden z dôvodov, 
že som nechal rysovanie. Teraz som 
dobrovoľne nezamestnaný.

Žijem sám s rodičmi. S manželkou 
som sa rozviedol. Manželstvo sme 
uzavreli v roku 1984 a  trvalo tri a pol 
roka. Deti z manželstva nemáme.

Mal som veľa problémov,  predo-
všetkým psychických. Mal som kŕče, 
prežíval som strach, pocity menej-
cennosti, nemal som sebaúctu. Chcel 
som to zmeniť. 

Chcel som sa z toho dostať, lebo 
som cítil, že to nie som ja. Začal som 
niečo hľadať, ale sám som vlastne ne-
vedel čo. Mal som vtedy 33 rokov. 

Prišla zamatová revolúcia 1989 
– 1990 a ja som často chodil do 
Budapešti. Ulice boli plné predavačov 
kníh, ktoré som si prezeral. Dostala sa 
mi do rúk aj kniha s názvom „Silvova 
metóda“, ktorá  sľubovala veľa dob-
rých vecí. Prihlásil som sa na kurz 
v Budapešti s nádejou, že zmením 
sám seba. Teraz už viem, že  som to 
nemal robiť. 

Dostal som sa do styku aj s inými 
okultnými knihami a predmetmi, aj 
s knihami New Age. 

Jedna kniha mala názov: Ži svoj 
život. V roku 1992 som sa chcel vy-
liečiť podľa rady tejto knihy. Teraz už 
viem, že tie rady boli pascou, boli fa-
lošné a obsahovali mnohé poloprav-
dy. Jedna zlá rada bola, aby som 
sa pomstil v myšlienkach, keď mám 
proti niekomu hnev v srdci  a neviem 
odpustiť. Práve vtedy sa otvorili staré 
duševné rany v mojom vnútri a ja som 
tú zlú radu poslúchol. V myšlienkach 
som sa začal mstiť za bolesti a krivdy 
páchané na mne. Neskôr som zistil, že 
moja myseľ je plná agresívnych myš-
lienok. Zľakol som sa. Čo bude teraz? 
Ako sa z toho dostať? 

Vtedy, ani sám neviem ako, sa mi zo 

srdca vydral výkrik: „Ježiš 
Kristus, pomôž mi!“ 

A Ježiš Kristus mi po-
mohol. 

Boh mi dal vnútorný 
impulz, aby som si kúpil 
Bibliu. Vtedy už predávali 
Biblie v kníhkupectvách. 
Otvoril som ju a v evanje-
liu podľa Matúša v šiestej 
kapitole,  v 14. a 15. verši 
som čítal: 

14 Lebo ak vy odpustí-
te ľuďom ich poklesky, aj 
váš nebeský Otec  vám 
odpustí.

15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani 
váš nebeský Otec neodpustí vaše 
hriechy.

Ďalej som čítal z evanjelia podľa 
Matúša z piatej kapitoly, 44. verš: Ale 
ja vám hovorím: Milujte svojich nepria-
teľov a modlite sa za tých, čo vás pre-
nasledujú.

Vtedy mi Boh konkrétne povedal, čo 
mám robiť: odpustiť a milovať.

A Boh začal vo mne proces uzdra-
venia. Keď sa dobre pamätám, bolo 
to  koncom roka 1992. Uzdravovanie 
trvalo dlhší čas. 

Vo februári 1993 som bol na spovedi 
vo františkánskom kostole. V nedeľu 
som začal chodiť pravidelne do rím-
skokatolíckeho kostola. Začal som 
čítať Bibliu. Začal som hľadať Božie 
kráľovstvo, aj keď nevedome – ja som 
sa len veľmi  túžil zbaviť zlých myšlie-
nok. Keď som niekde uvidel plagát 
a na ňom meno Ježiš Kristus, tak som 
išiel na to podujatie. Rástol som v uče-
ní. Začal som nasledovať Ježiša Krista. 
Ježiš Kristus ma prosil, aby som urobil 
pokánie, a aby som sa obrátil k Bohu 
a konal skutky hodné pokánia. Pán 
Ježiš Kristus mi dal nádej a začal ma 
viesť. 

V tomto čase som zistil, že existuje 
mnoho cirkví. Bol som na viacerých 
evanjelizačných stretnutiach, kde som 
pozval do môjho života Pána Ježiša 
Krista. Na jednom takom trojdňovom 
duchovnom cvičení v katolíckom cha-
rizmatickom obnovenom hnutí som 
si  myslel, že sa  zrazu  zmením. Ale  
nebolo to tak. 

V roku 1998 som sa zúčastnil jednej 
konferencie v Maďarsku, organizova-
nej reformovanou cirkvou. Po tomto 
stretnutí som začal chodiť do novozá-
mockého zboru reformovanej cirkvi. 
Zúčastnil som sa ekumenických mod-
litebných stretnutí, kde som sa zozná-
mil aj s evanjelickým, baptistickým 
a apoštolským zborom.

Koncom roka 2005 som začal na-
vštevovať baptistický zbor v Nových 
Zámkoch.

 20. 5. 2007, keď som išiel v ne-
deľu na bohoslužbu, stretol som sa 

s jedným známym. 
Nedokázal som mu 
povedať, že navštevu-
jem baptistický zbor, 
a tak som s ním odišiel 
do rímskokatolíckeho 
kostola na svätú omšu. 
Hovoril som si: „Takto 
to nemôže ísť ďalej, kým 
nebudem vedieť, kam 
mám patriť, dovtedy bu-
dem chodiť do rímsko-
katolíckeho kostola.“

V apríli 2009 som išiel na evanjelizá-
ciu Prochrist, ktorú organizoval novo-
zámocký baptistický zbor. Znovu som 
začal chodiť na stretnutia baptistické-
ho zboru. Porovnal som si Božie slovo, 
Bibliu, s katechizmom rímskokatolíc-
kej cirkvi. Boh mi pomohol odložiť bo-
kom  pochybnosti a konať podľa Jeho 
slova.

Porozumel som radostnej správe. 
On bol vydaný za naše priestupky 
a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. 
(R 4, 25) ... a tak dosiahli odpustenie 
hriechov a účasť medzi tými, ktorí 
sú posvätení vierou vo mňa. (Sk 26, 
18b)  Kto verí v Syna, má večný život. 
(J3, 36a) Spoľahol som sa na Božiu 
všemohúcnosť a na Jeho Slovo a 16. 
8. 2009 v Európskej únii, v členskom 
štáte Slovenská republika,  v meste 
Komárno som bol pokrstený ponore-
ním. Lebo Ježiš Kristus prišiel preto, 
aby sme mali život, a to v hojnej miere. 
(J 10, 10b)

Prosím Pána Ježiša Krista, svojho 
Pána, Kráľa, kamaráta, aby ma naďa-
lej viedol, pomáhal mi v ťažkostiach, 
pokušeniach, a aby som bol verným 
učeníkom a svoju vieru uchoval do 
konca. A Bibliu ako Božie slovo, vždy 
v každej okolnosti, považoval za naj-
vyššiu autoritu.

Slávime Ťa, dobrorečíme Ti, velebí-
me Ťa, chválime Ťa, vzdávame Ti vďa-
ku, Pán Ježiš Kristus, za tvoju veľkú 
lásku.

Uzdravil ma až Ježiš
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Jeden z dřívějších badatelů se-
verního pólu kontroloval každou 
hodinu svou trasu, aby se v bílé 

poušti neodchýlil od směru. Avšak 
potom odhalil zvláštní fenomén. Když 
kontroloval svou pozici, ukazovaly 
jeho přístroje, že je jižněji než před 
hodinou. Přitom se pohyboval stále 
směrem na sever. Potom zjistil, že 
se ocitl na obrovském ledovci, který 
je hnán jedním směrem, zatímco on 
cestoval směrem opačným.

Mezi aktivitou a pokrokem existuje 
nebetyčný rozdíl. To platí jak pro růst 
křesťana, tak i pro expedici k sever-
nímu pólu. Život křesťana by se měl 
vyznačovat růstem a pokrokem. Ve 
druhém dopise apoštola Petra jsme 
vyzýváni: „Kéž rostete v milosti a 
v poznání našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista“ (2. Pt 3,18).

Jak můžeme tedy vědět, zda ros-
teme ve víře, zda děláme skutečné 
pokroky a nedáme se oklamat zbož-
nou činností? Někdy je nesnadné 
poznat duchovní pokrok během týd-
ne či měsíce. Pozorovat duchovní 
vývoj je jako přihlížet dubu při jeho 
růstu – nelze jej vlastně vidět, ale je 
možné ho srovnávat s předchozím 
stadiem, a tak zjistit, zda vývoj sku-
tečně pokročil. Následujících deset 
otázek vám pomůže zjistit, zda sku-
tečně duchovně zrajete. Využijte je, 
abyste zhodnotili posledních šest až 
dvanáct měsíců!

1. Máte větší žízeň po Bohu?
Žalm 42. to vyjadřuje takto: „ Jako 

laň dychtí po bystré vodě, tak dych-
tí duše má po Tobě, Bože!“ Toužíte 
tak velice po Bohu? Toužíte po tom 
učit se znát stále víc a lépe Ježíše? 
Apoštol Pavel vzdor své duchovní 
zralosti, kterou získal za mnohé roky, 
prohlašuje: „To, že jsem poznal Ježí-
še, svého Pána, je mi nade všecko“ 
(Fp. 3, 8). Čím lépe poznával Ježíše, 
tím víc toužil po jeho charakteru. Čím 
víc rostl ve své víře, tím více dychtil 
po Bohu.

2. Máte více lásky?
„Milovaní, milujte se navzájem ne-

boť láska je z Boha, a každý, kdo 
miluje, z Boha se narodil a Boha zná“ 
(1. J 4, 7). Když roste láska k vašim 
bližním, pak také rostete v milosti.

Jeden z mých přátel se často ukva-
peně rozhněval a svůj hněv otevřeně 
projevil vůči osobám nebo skupinám, 
které mu neseděly. Ale čím víc začal 
chápat milost, kterou mu Bůh proká-
zal, tím laskavější byl vůči ostatním. 
Dnes už se nerozčiluje nad těmi, kte-
ří s ním nesouhlasí.

Vzpomínáte si na kratičké událos-
ti, kdy jste své vlastní plány a záliby 

obětovali pro druhé? Kdo setrvává 
v egoismu, duchovně se zablokuje.

3. Jste vnímavější vůči Bohu?
Boží milost činí nás, kteří jsme byli 

vůči Bohu kdysi „mrtvými“, živými 
pro Boha skrze Ježíše Krista (Ř 6, 
11). Výsledek tohoto nového života 
je podivuhodný vstup Ducha svatého 
do našich srdcí. Teprve jeho přítom-
nost nám objasňuje, co to znamená 
v denním životě žít v Bohu.

Podobně jako vytryskne pramen 
vody, tak dává Duch svatý vytrysk-
nout v našich hlavách myšlenkám o 
Bohu a jeho díle. Křesťané, kteří ros-
tou, nacházejí hluboké uspokojení 
v tom, že se oddávají těmto myšlen-
kám. Prostřednictvím Ducha svaté-
ho mohou poznávat Boha ve všem 
– v mracích zapadajícího slunce 
právě tak jako v náklonnosti přítele. 
Když žijete v Bohu, Duch svatý vás 
stále uvědomuje o Boží přítomnosti. 
Když zjistíte, že vnímáte stále častěji 
vnuknutí Ducha a jednáte podle něj, 
pak to značí duchovní růst.

4. Jste tvárněni Božím Slovem?
Dříve, než jsme se narodili z Boha 

(J1, 12-13), byli jsme většinou ovlá-
dáni tím, co jsme sami chtěli. Jako 
křesťané toužíme ve svém novém ži-
votě činit to, co Bůh od nás chce.

Ve 2. Tm 3, 16-17 čteme: „Veškeré 
Písmo pochází z Božího Ducha a je 
dobré k učení, k usvědčování, k ná-
pravě, k výchově ve spravedlnosti, 
aby Boží člověk byl náležitě připra-
ven ke každému dobrému činu.“

Stále častěji slyším o lidech, kteří 
získávají hlubší vhled do Písma, a 
jak Bůh při nich používá Bibli, aby je 
povzbudil, korigoval, nebo také vedl, 
když jde o rozhodování. Vzpomíná-
te si na určité chvíle, kdy vás Bible 
v posledních měsících vedla?

5. Pečujete o blaho druhých?
V Lk. 9, 11 čteme o tom, jak Ježíš 

přistoupil k zástupům, přijal je, mluvil 
jim o Božím království a uzdravoval 
ty, kteří to potřebovali. To bylo typic-
ké pro Ježíše. Učil lidi Boží pravdě 
a často je léčil a opatřoval potravou. 

V prvé řadě se staral o duchovní bla-
ho lidí, ale také jejich tělesné potřeby 
byly pro něj důležité.

Čím víc budeme Ježíšovi podob-
nější, tím víc se budeme starat o du-
chovní a tělesné blaho druhých. Jako 
kazatel jsem pozoroval, že lidé jsou 
stále méně misijními, čím déle jsou 
křesťané. To však určitě není zname-
ní duchovního růstu, ale stagnace.

Jak jsem se staral v poslední době 
o duchovní a tělesné potřeby svých 
spolubližních? Právě znamení toho, 
že rosteme ve víře, je poznat nouzi 
tam, kde jsme ji dříve neviděli a sna-
žit se ji zmírnit nebo odstranit.

6. Leží vám na srdci Boží krá-
lovství?

Když v ep. Efezským 5, 25 čteme: 
„Muži, milujte své ženy, jako si Kris-
tus zamiloval církev a sám se za ni 
obětoval,“ tak přijímáme to, že muži 
v lásce k manželkám mají růst jako 
příklad Ježíšovy lásky k jeho církvi. 
Ale tento verš také zdůrazňuje, že 
Ježíš miloval svou církev tak, že za 
ni zemřel.

Čím budeme podobnější Ježíši, tím 
víc budeme také milovat jeho církev. 
Staráme se o část církve, do které 
patříme – o místní sbor – a o budová-
ní Božího království obecně? Křesťa-
né, kteří se od církve izolují, neporos-
tou ve víře. Jsou jako část těla, která 
je od ostatního těla odloučená. Náš 
růst se zablokuje, když se uzavřeme 
před životem v křesťanském sboru.

7. Je pro vás modlitba a čtení 
Bible důležitější než dříve?  

Růst ve víře je Božím darem, ale 
neznamená to složit ruce v klín. O 
naší úloze v duchovním růstu hovo-
ří Pavel v listu Timoteovi (1 Tm 4, 7): 
„Cvič se v pobožnosti!“ Když se cvičí-
me v duchovních disciplínách, rozvíjí 
Duch svatý postupně Boží charakter 
v nás.

Nejčastějším důvodem nedosta-
tečného růstu ve víře je pravděpo-
dobně nedbalost v „duchovních dis-
ciplínách“. Nemůžeme se duchovně 
rozvíjet, když k tomu nepoužijeme 
Bohem dané prostředky. Skutečností 
je, že nejvíce rostou ti křesťané, kteří 
jsou přímo u zdroje milosti – a tím je 
čtení Písma, modlitba, chvály, služba, 
evangelizace, ztišení, půst atd….

8. Jste si stále víc vědomi svého 
hříchu?

V jednom z posledních dopisů po-
pisuje apoštol Pavel sebe stále ještě 
jako hříšníka. (1. Tm 1, 15). Jak mohl 
říct něco takového, když byl přece 
Ježíši podobnější než každý, koho 
známe? Spočívá to v tom, že si své 
hříchy uvědomujeme tím více, čím 
blíže přicházíme k Ježíši. V jeho blíz-
kosti je nám jasné, jak jsme mu vlast-
ně nepodobni. Jedním z prvních du-

JE PŘI VÁS PATRNÝ DUCHOVNÍ RŮST?
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projít, je uvědomění si hříchu, který 
jej před tím nikdy nenapadl. Čím víc 
porostete v Krista, tím budete sice 
méně hřešit, ale často budete mít 
pocit, jako byste víc hřešili, protože 
vaše citlivost vůči hříchu bude mno-
honásobně ostřejší.

9. Umíte lépe odpouštět?
Ef. 4, 32 nás vyzývá, abychom si 

odpouštěli navzájem, jako nám Bůh 
odpustil. Odpuštění je jednou z nej-
náročnějších a nejnesnadnějších 
věcí, o kterou můžeme být žádáni. 
Avšak čím budeme podobnější Pánu 
Ježíši, který odpustil dokonce těm, 
kteří ho přibili na kříž, tím víc budeme 
připravenější odpustit druhým.

Nedávno jsem mluvil s jedním mu-
žem, který byl přímo zžírán hořkos-
tí. Tvrdošíjně setrvával v tvrzení, že 
jeden náš společný přítel není křes-
ťanem, protože mu způsobil něco 
špatného. Když ještě další muž byl 
zapleten do události, dokonce se 
modlil, aby Bůh změnil postoj obvi-
něného, nebo jej nechal zemřít. Jest-
liže se nerozhodneme pro odpuště-
ní, udusíme každý jemný výhonek 
milosti ve svém srdci.

Jste stále ještě zahořklí vůči něko-
mu, na koho jste se mračili už před 
šesti měsíci? Pak vzdor všem vašim 
duchovním aktivitám obelháváte 
sami sebe, když se domníváte, že 
pokračujete v duchovním růstu. Od-
pustili jste v poslední době některá 
vleklá zranění? Jestliže ano, pak jste 
v růstu ke zralosti pokročili dál.

10. Myslíte častěji na nebe?
Apoštol Pavel napsal filipskému 

sboru, který potřeboval jeho pomoc: 
„Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne 
mě to na obě strany: Toužím odejít 
a být s Kristem, co je jistě mnohem 
lepší; ale zůstat v tomto těle je zase 
potřebnější pro vás“ (Fil 1, 23-24).

Také biografie jiných křesťanů mě 
vedly k uvědomění si, že Boží muži 
a ženy myslí často na Ježíše a mají 
touhu po nebeské vlasti. Jedním ze 
znamení, že je člověk podobnější 
Ježíši, je to, že chce být tam, kde je 
On – aniž by ztratil pohled na život 
a svět.

OTÁZKA VEDENÍ
Růst ve víře se neděje nikdy au-

tomaticky, nýbrž vědomým den-
ním vydáním se Bohu. Nebudete-li 
mít cíl stále před očima, při příle-
žitostné sebekontrole zjistíte, že 
vzdor vašim křesťanským aktivi-
tám nejdete dopředu, ale zpět.

A na závěr: Nepozbývejte odvahy, 
když váš křesťanský růst je pomalý,  
pokud přece rostete. Udržet směr je 
důležitější než rychlost.

  Neues Leben
                          př. E. Titěrová                                                                                            

              
                                                               
                                                               
              

REZERVNÍ KOLO 
NEBO MAPA?

Zemřelý teolog a pedagog 
Henri J. M. Nouwen řekl jed-
nou o modlitbě: 
„Tak jako jsme stále za-

městnáni myšlením, tak jsme 
vyzýváni k tomu, abychom se 
nepřetržitě modlili.“

Pro mnohé lidi představuje mod-
litba něco jako rezervní kolo. 
Umístí je ve svém zavazadlo-

vém prostoru a většinu času na ně 
vůbec nemyslí. Ale je tam, když je bu-
dou potřebovat. V takovém případě 
otevřou zavazadlový prostor a spo-
lehnou se na to, že náhradní kolo jim 
pomůže v nouzové situaci. 

Jeden voják v zákopech, zatímco 
vybuchovaly granáty, se takto mod-
lil: „Milý Bože, dvacet roků jsem tě 
neobtěžoval. Vyveď mě odsud živé-
ho a já ti slibuji, že dalších dvacet let 
tě nechám na pokoji.“ Modlitba byla 
pro něj něco zcela jiného než proží-
vaná současnost. Byla pro něj spíše 
rezervním kolem.

Avšak pro jiné je modlitba automa-
pou. Ne diskrétně zastrčená někde 
do odkládací skříňky a sotva kdy 

používaná, nýbrž rozprostřená na se-
dadle vedle řidiče, který do ní pravi-
delně nahlíží. On totiž pochopil, že je 
nepostradatelná, chce-li jet ve správ-
ném směru a zůstat na správné ces-
tě. Mapa je zde, aby vedla tvůj život a 
musí být stále používána. 

Nechť je tedy modlitba často pou-
žívanou mapou při naší cestě živo-
tem místo rezervního kola. Jen tak 
se dostaneme tam, kde máme být.

       
Entscheidung 2009

                                           Př. E. T.

Dnešní technikou zaujatí ľudia 
si zabúdajú všímať prírodu, 
ktorá je práve na jar očarujú-

co nádherná. 
Keď zmiznú posledné zvyšky sne-

hu a jarné slniečko sa oprie  o sva-
hy, jeho teplé  lúče prebúdzajú trávu 
a jarné kvietky, ktoré driemu pod 
zemou a netrpezlivo čakajú, kedy 
budú môcť preraziť  tvrdú zemskú 
pokrývku. Túžia  vykuknúť von, chcú 
sa nechať  ohrievať slnečnými lúč-
mi a rásť do krásy, aby mohli ukázať 
ľuďom, ako nádherne ich Stvoriteľ 
utvoril.   

Čo tak na chvíľu sa zastaviť, oprieť 
sa o kmeň stromu alebo si sadnúť 
niekde na briežok a 
hľadieť na nádherný 
zlatožltý lán rozkvitnu-
tej púpavy?! Ak sa nám 
podarí odtrhnúť od  nej 
zrak, očarí nás panen-
ská zeleň pučiacich 
stromov a kríkov. Každý 
konárik, každý lístok sa 
chveje v jemnom jar-
nom vánku, ktorý na 
svojich vzdušných pe-
rutiach kolíše lupienky 
odkvitajúcich  kvetov 
ovocných stromov. 

Je dobré, ak svoj pohľad zdvihne-
me ešte vyššie. Po modrej oblohe 
pláva niekoľko bielych obláčikov, 
ktoré pohybom menia svoj tvar. Čo 
zobrazujú? Neraz je to stádo ove-
čiek, ktoré sa prídu pásť na túto roz-
kvitnutú lúku. 

V lone prírody  často zabúdame 
na starosti a problémy, ktoré denne 
prežívame. Pohľad na modrú ne-
beskú klenbu v nás vyvoláva rôzne 
myšlienky. Tu môžeme ticho odpo-
čívať, snívať i podriemať si. 

Práve pre oddych a načerpanie 
nových síl vyhľadávajme takéto 
prostredie, kde pookreje naša duša, 
duch i telo.

                                                       Slohová práca – opis 
podľa pohľadnice 

– žiak 8. ročníka ZŠ F.Č.

Čaro jari
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Peter Varga

Prinášame vám prehľad web 
stránok českých a sloven-
ských baptistických zborov. 

Chceme zvýšiť váš záujem o život 
v zboroch na vám bližších i vzdiale-
nejších miestach, ponúknuť inšpirá-
ciu k lepšej propagácii vášho zboru 
či novým službám. V tomto čísle sa 
spoločne pozrieme na stránku zbo-
ru v Žatci a zboru v Brne.

Žatec 
(http://web.quick.cz/bjbzatec) 

– Zborovú stránku jednoduchého 
vzhľadu a stavby zdobí fotografia 
zborovej budovy, kde sa naši žatec-
kí bratia a sestry schádzajú. Struč-
ne informujú o baptizme, o histórii 
zboru, miestach a čase bohoslužieb 
(aj staníc v Kadani a Chomutove). 
Dorast a mládež sú tiež v krátkosti 
predstavené, viac nájdete po klik-
nutí na odkazy na ich samostatné 
stránky. Na zamyslenie je tu úva-
ha „Aký je Boh?“. Ďalej poskytuje 
stránka skromný fotoalbum, odkazy 
na súvisiace stránky a informácie o 
meste Žatec. Zložka „aktuálne“ ho-
vorí o evanjelizačných stretnutiach 

z decembra minulého roku, napriek 
tomu veríme, že posolstvo  hlása-
né žateckými veriacimi je platné aj 
dnes. 

Brno 
(http://www.baptistebrno.cz/) - 

Stránka brnenských baptistov je pro-
fesionálne konštruovaná a prehľad-
ná. Na úvodnom zobrazení upútajú 
vašu pozornosť zaujímavé témy pre-
berané v zbore s možnosťou vypo-
čutia alebo stiahnutia si mp3 zázna-
mov. Bohaté menu s podpoložkami 
vás prehľadne 
prevedie činnos-
ťou a pôsobením 
zboru. Dozviete 
sa okrem iného 
o histórii, poslaní 
zboru, kam prísť, 
ako sa obliecť, o 
jednotlivých služ-
bách fungujúcich 

v zbore a ako sa zapojiť. Obrazovú, 
písomnú a zvukovú dokumentáciu 
nájdete v položke „dění u nás“. Ne-
chýba tu ani prehľad o najčítanejších 
článkoch, videá alebo informácia o 
tom, kto je online. Stránka silne mo-
tivuje k návšteve a podpore tohto 
zboru.

Radi by sme opäť povzbudili zod-
povedných k dokončeniu niektorých 
českých aj slovenských stránok, kto-
ré sú dlhodobo vo výstavbe, prípad-
ne k vytvoreniu stránky zborov, ktoré 
sa na internete ešte neprezentujú. 
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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 sa-
mozrejme bezplatne. Finančnú úhradu očakávame v prípade komerč-
nej inzercie a služieb, pri ponuke kníh, CD, DVD alebo podobného to-
varu 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.

Reklama v Rozsievači

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.

Venujte Rozsievač
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.

Modlitby za Ázerbajdžán

Drazí bratři a sestry v Jednotě EBF,
Elvin Mirzayev, tajemník Baptistické 

Jednoty v Ázerbajdžánu, nás žádá o 
modlitby za Baptisty a za složitou situ-
aci, ve které se právě nacházejí. Země 
zrušila všechny předchozí registrace a 
představila nový Zákon o náboženství. 
Tento zákon povoluje náboženské ak-
tivity pouze registrovaným skupinám a 
pouze ve schválených budovách, a žád-
ná literatura nesmí být tištěna nebo do-
vážena bez oficiálního povolení. Hlavní 
Baptistický sbor v hlavním městě Baku 
požádal o novou registraci, ale zatím ne-
dostal od příslušných autorit žádnou od-
pověď. Mezitím sledují Baptistický sbor 
novináři a píší o něm negativní články a 
žádají o zrušení Baptistů. Sbor navštívila 
policie a také členové teroristické orga-
nizace a požádali je, aby sbor uzavře-
li a ukončili své aktivity. Tlak ze strany 
policie není legální, protože Baptisté 
požádali o registraci, ale zatím nemají 
odpověď.

Prosíme, modlete se:
- za odvahu, víru a moudrost pro 

Baptisty a vedení sboru
- za registraci – aby dostali souhlas
- aby média přestala šířit negativní 

informace
- za vývoj země směrem k nábožen-

ské svobodě

V Kristu Christer Daelander
 www.baptist.cz

Z Kanady do Ružomberka

Spolupráca so zbormi zo zahrani-
čia je pre naše spoločenstvá víta-
ným príspevkom k duchovnému 

rastu i k misii. Zbor v Ružomberku patrí 
v tejto oblasti k výnimočne požehna-
ným, pretože okrem spolupráce s First 
Baptist Church v Richmonde u nás už 
štvrtý rok pracuje misijný pracovník z 
Anglicka, brat Graham Leeder.  Naša ra-
dosť sa ešte zväčšila, keď sme v priebe-
hu februára mohli privítať hostí z Forrest 
Hills Baptist Church v kanadskom meste 
St. John. Brat Glen, ktorý náš zbor nav-
štívil už niekoľkokrát, mal možnosť vyu-
čovať anglický jazyk na školách počas 
obdobia dvoch týždňov. Sestra Katie 
zostane v našom zbore do leta a okrem 
vyučovania angličtiny sa bude venovať 
budovaniu a upevňovaniu vzťahov s 
mladými. Hostí prijal aj primátor mesta 
Ružomberok. Pri neformálnom rozhovo-
re padli slová ocenenia dlhoročnej prá-
ce zboru BJB v Ružomberku.  Už teraz 
je jasné, že táto návšteva prispela k ší-
reniu radostnej zvesti v Ružomberku, a 
tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu.

I. Čonka
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Nechce sa nám veriť, že náš milý 
svieži brat Ing. Pavol Michal 
Rataj z Mengusoviec sa tento 

mesiac dožíva svojich 80-tich rokov. Aj 
keď ho všetci poznáte, veď nežil vždy 
len v ústraní vo svojom domčeku v Men-
gusovciach, ale slúžil slovom a hudbou 
v mnohých našich zboroch, možno vám 
predsa o ňom povieme aj niečo nové.

Brat Pavol sa narodil 16. apríla 1930 
v Youngstown Ohio, USA, kde jeho otec 
Michal Rataj odišiel za prácou po požiari 
v Mengusovciach, pri ktorom rodina pri-
šla o celý majetok. V roku 1931 sa však 
vrátil so svojou matkou a staršou sestrou 
Máriou naspäť domov. Po niekoľkých ro-
kov sa z Ameriky vrátil aj jeho otec.

Malý Paľko vyrastal na gazdovstve 
v Mengusovciach. Od malička sa u neho 
prejavovalo výtvarné a hudobné nadanie. 
Ako sedemročný hral na gombíkovej har-
monike. Láska k hudbe a maľovaniu ho 
sprevádza celý život. Mnohí ste ho poču-
li hrať na píle a dodnes nás teší hrou na 
flaute a ústnej harmonike. Na svojich ob-
razoch zachytil krásy tatranskej prírody.

Svoje duchovné znovuzrodenie pre-
žil vo Vavrišove 4. novembra 1945 a vo 
Vavrišove bol aj 30. decembra 1945 na 
vyznanie svojej viery pokrstený. Odvtedy 
bol úprimne veriacim človekom a vyzná-
vajúcim kresťanom, čo poznačilo aj jeho 
občiansky život.

Väčšinu svojho pracovné-
ho života venoval poľnohos-
podárstvu. 

Vyštudoval Vysokú ško-
lu poľnohospodársku, ale 
v čase neslobody prešiel 
niekoľkými zamestnaniami. 
Napokon sa stal agronó-
mom, výskumným pracov-
níkom. Po zmene režimu 
bol riaditeľom spoločnosti 
SLOVSOLANUM – združenia 
pestovateľov a spracovateľov zemiakov 
vo Veľkej Lomnici, odkiaľ v r. 1991 odišiel 
do dôchodku.

V r. 1994 bol ordinovaný za kazateľa 
BJB a inštalovaný do cirkevného zbo-
ru BJB Liptovský Mikuláš, kde spolu 
s manželkou Lýdiou pôsobil dva roky do 
príchodu nového kazateľa. O tom, koľko 
práce tu vykonal, koľko bratov a sestier 
navštívil, by najlepšie vedeli rozprávať 
bratia a sestry z Mikuláša a okolia.

V rokoch 1996 – 2000 bol členom Rady 
BJB za  Východnú oblasť.

Aj keď je brat Pavol na dôchodku, ne-
oddychuje, ale stále tvorí. Jeho myseľ 
sa neustále zamestnáva Božím Slovom, 
pri každej príležitosti má čo povedať, 
čím poslúžiť. Je o ňom pravdou, že: „O 
Slove Hospodinovom premýšľa dňom 
i nocou...“

Sme veľmi vďační za život brata Pavla 

Rataja, je pre nás príno-
som a obohatením.

Jeho prosbou je: „Bože, 
učil si ma od mladosti 
a ja dosiaľ hlásam Tvoje 
predivné skutky. Ani keď 
zostarnem a zošediviem, 
neopúšťaj ma, kým neo-
boznámim s Tvojím moc-
ným ramenom všetky bu-
dúce pokolenia.“ (Ž 71, 
17-18). Pán Boh napĺňa 
túto prosbu nášho milé-
ho brata. V obecenstve 
bratov a sestier v Men-

gusovciach a v Poprade sme toho sved-
kami. A nielen tu, ale aj v iných zboroch.
Ďakujeme Pánovi za požehnaný život 
nášho brata Paľka, za bohaté ovocie jeho 
života, z ktorého sa tak veľa ušlo aj nám, 
ktorí žijeme v jeho blízkosti. Prajeme mu 
do ďalšieho života hlboký Boží pokoj, lásku 
a uznanie blízkych, a tiež telesné zdravie. 

Milý brat Pavol, nech je Pán Ježiš, kto-
rého celý život milujete a dávate mu to 
najlepšie z vás, stále s vami, nech vás 
Jeho Slovo neustále potešuje a povzbu-
dzuje. A spolu s apoštolom Pavlom nech 
aj vy môžete povedať: „Preto neochabu-
jeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, 
náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 
Veď toto terajšie naše ľahké bremeno 
súženia získa nám nesmierne bohatstvo 
večnej slávy“ (2K 4, 16 – 17)    

Popradskí  

Ani sa nám nechce veriť, že aj 
duchom mladú sestru Ruženku 
Dvořákovú ťaží už osem krížikov.  

Je to naozaj tak? Veď doteraz sme ju 
mohli vidieť v aktívnej práci v zbo-
re, pri práci v hnutí Svetového dňa 
modlitieb a v Slovenskej evanjelickej 
aliancii, pred časom vo vedení Od-
boru sestier našej cirkvi a donedáv-
na aj pri redakčnej práci Rozsievača. 
To som vymenovala len činnosť na 
duchovnom poli, aj keď jej pracovná  
a mimocirkevná aktivita mala oveľa 
väčší rádius. 

Čas nezastavíš, roky neuberieš a ne-
mennou pravdou je, že 27. apríla sa 
naša milá sestra dožíva krásne-
ho životného jubilea – osemde-
siat rokov. 

Všetky duchovné a cirkevné aktivity 
majú svoj základ a korene v rodičov-
skom dome, kde sestra Ruženka nasá-
vala do seba spôsoby života a služby 
úprimne veriacich rodičov. Veľký vplyv 
na formovanie jej mladej duše mal i 
zbor, v ktorom vyrastala. Tam ako mladá 
dievčina prijala Ježiša Krista za svojho 
Pána a Spasiteľa. Ani skúšky a ťažkosti 
života nezmenili nič na viere a láske k 
Spasiteľovi, o ktorom aj dnes radostne a 
s odvahou svedčí. Na základe odpovedí 
na niekoľko otázok sa dozvieme, ako sa 
ona sama pozerá  na čas a vek, v kto-
rom sa práve nachádza. 

Ruženka, si vo veku, keď sa mnohí 

ľudia sťažujú na svoj stav, 
šomrú na ťažkosti, ktoré vek 
prináša a počítajú straty ži-
vota. Ako to vnímaš Ty?

Môže byť staroba radost-
ná? Veď starnutie nie je 
naozaj nič ľahké. Človek 
sa nerád zmieruje s ubú-
daním síl, so stratou pa-
mäti, s oslabovaním zraku, 
sluchu, s neschopnosťou 
k vzletu a inými nepríjem-
nými sprievodcami staroby. 

Ani Teba neobchádzajú problémy vyš-
šieho veku. Prináša Tvoja dnešná bilan-
cia života aj pozitíva?

Ja osobne prežívam, že i v starobe 
môže byť plno slnka, pokoja, radosti 
i príležitostí k službe. Viem, že „aj keď 
náš vonkajší človek hynie, ten vnútorný 
sa obnovuje zo dňa na deň“ (1K 4, 16). 
Verím, že náš Pán má so mnou jediný 
úmysel, a to, aby záver môjho života bol 
mnohonásobne krajší, bohatší a blaho-
slavenejší ako začiatok. Tak ako to bolo 
u zbožného, ale mnohým skúškam vy-
staveného Jóba: „Boh požehnal Jóbove 
ďalšie dni väčšmi ako predchádzajúce“ 
(Jb 42, 12).

Čo by si chcela vyzdvihnúť z uplynu-
lých rokov ako prínos pre  dnešné dni?

Pevne verím, že ani teraz, v čase sta-
roby, keď mi ubudli sily, ma môj Pán 
neopustí a nezavrhne, tak o to prosil aj 
žalmista Dávid v 71. žalme. Teraz je čas 

na spomínanie. Spolu s 
manželom spomíname 
na celý náš život a zratú-
vame Božie dobrodenia, 
no nie sme schopní ich 
spočítať. Veď aký poklad 
spomienok je nazhro-
maždený v pamäti! Akú 
sumu Božích dobrodení 
skrýva náš život! Aký bo-
hatý je na prežité radosti 
i utrpenia! Áno, môžem 
pokorne vyznať, že sta-
roba je najkrajší vek, kto-
rý prežívam tu na zemi.

Aká je perspektíva Tvo-
jich budúcich dní?

Stotožňujem sa s Má-
riou Rafajovou, ktorá veľmi krásne vy-
jadrila perspektívu veriaceho človeka 
v básni Starnutie:

Vraví sa tomu „kráčať z kopca“. 
Ale my predsa nejdeme dolu, no stá-

le vyššie a vyššie, až takmer vidíme do 
okien príbytkov nebeskej  ríše.

V posolstve večného Boha nachádza-
me radosť. Všetci, čo čakajú na Pána, 
obnovujú svoju mladosť. 

Ja zo svojich osobných skúseností 
dodávam, že staroba naozaj môže byť 
radostná a požehnaná. 

Milá sestra Ruženka,
naším úprimným prianím je, aby Ti 

Pán Ježiš aj naďalej pridával silu, elán 
a sviežosť. Nech  Ťa napĺňa svojím 
požehnaním, aby si dozrievala, pre 
večné stretnutie s Ním, naším Pánom. 

Pripravila E. Pribulová

Náš brat Pavol 80-ročný

Radosť a spokojnosť 
aj v pribúdajúcich rokoch
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Milý bratře, jak ses dostal do 
služby kazatele Božího slo-
va?

Začnu zásadním zjištěním: Blahoslave-
né jsou děti, které mají věřící rodiče. Děti 
vidí jejich příklad modlitby a zaměření 
směrem k Božímu království. Za těch-
to šťastných okolností jsem plně mohl 
uvěřit i já a dotvrdit to křtem ponořením. 
Do mých 18 let mě ovšem ani ve snu ne-
napadlo, že bych se měl, a vůbec mohl, 
stát kazatelem evangelia. Ale na jedné 
konferenci BJB ve Vikýřovicích učinil ře-
ditel baptistického semináře, br. Dr. Jin-
dřich Procházka, výzvu ke všem věřícím 
mládencům, aby se přihlásili ke studiu 
teologie se zaměřením stát se kazateli. 
I já jsem toto volání slyšel, ovšem s tím 
přesvědčením, že se to netýká mne. Ale 
moje teta mne vzala stranou a začala mi 
říkat věci, které mne ohromily. Že totiž 
jsem synem maminky-modlitebnice, kte-
rá se už před mým narozením modlila k 
Bohu za to, abych se jednou stal zvěsto-
vatelem Božího slova. Tato zpráva mnou 
sice silně pohnula, neodstranila však 
mé obavy. Necítil jsem při sobě žádoucí 
předpoklady ke studiu, ani ke kazatelství. 
Ale když byla zmíněná výzva při večerním 
shromáždění opakována, Pán Bůh sám 
to způsobil, že jsem sebral všechny zbyt-
ky odvahy a přihlásil se. Doma jsem sice 
nic neohlásil, ale ihned jsem sháněl stu-
dijní literaturu, gramatické pomůcky pro 
starozákonní hebrejštinu a komentáře. 

Jako mladý člen baptistického sboru 
v Teplé u Mariánských Lázní jsem chtěl 
vstoupit do kazatelského semináře. Ale 
přišla velké rána. Naše tehdejší ateistické 
státní úřady řízené ze Stalinovy Moskvy 
všechny semináře zrušily. Měl jsem z 
toho pohřební náladu. Jenže Pán Bůh 
nezemřel! Přišlo další překvapení, tento-
krát radostné a pro mne velmi milé. Byla 
otevřena jiná možnost bohosloveckého 
studia, a to na Husově, později Komen-
ského teologické fakultě v Praze. S Božím 
řízením jsem tam byl přijat, takže 1. října 
1950 začalo pro mne senzační období 
čtyřletého fakultního napínavého studia 
Božího slova, včetně ostatních, pro mne 
nesnadných, předmětů.

Vedle přímluvných modliteb mých ro-
dičů a zázračné Boží pomoci mi velmi 

pomohla i dobrá znalost 
němčiny. Tehdy jsem ve fa-
kultní a universitní knihov-
ně zjistil, že nejlepší teolo-
gická díla jsou napsána v 
němčině. To byla pro mne 
skvělá pomoc a duchov-
ní i duševní požitek! Také 
jsme měli výborné profe-
sory, mezi nimiž až geniál-
ně vynikal děkan fakulty, profesor Dr. J. L. 
Hromádka.

Ale přišla další nečekaná rána: pa-
desátá léta, léta stalinská. V tomto po-
litickém napětí sovětský generalisimus 
Stalin pojal proti všemu americkému 
takovou nenávist, že se tvrdě navážel i 
proti všem baptistům, kterých je v Ame-
rice snad nejvíc. Na fakultu přišel příkaz, 
aby mezí jinými byli z fakulty vykázáni i 
baptističtí studenti teologie. Tím jsem byl 
tedy postižen i já a můj kolega br. Bohu-
mil Palla. Nuceně jsme opustili studium 
a nastoupili vojenskou službu. Mne od-
veleli k praporu PTP, k tzv.“pé-té-pákům“, 
k vojákům politicky nespolehlivým v 
očích komunistického státu.

Ale Pán Bůh tuto pro mne smutnou 
dvouletou dobu obrátil v dobro. V čase 
vojny jsem si jednak velmi odpočinul ner-
vově a jednak jsem měl mnoho času na 
čtení teologické literatury, kterou jsem jen 
těžko stíhal během studia. A co se zase 
nestalo!  Právě během vojny zemřel ná-
hle velký Stalin a současně i náš první 
komunistický československý president 
Klement Gottwald. Takto se politické kli-
ma změnilo v náš prospěch, takže ihned 
po skončení vojenské služby jsme byli 
znovu přijati na fakultu a mohli svá stu-
dia ukončit, a stát se potom kazateli BJB.  
Ano, tak pracuje Pán Bůh!

Starší generaci je dobře známa tvoje 
láska k broumovskému sboru. Bez tvého 
osobního nasazení by snad broumovský 
sbor dnes již neexistoval, řečeno lidsky. 
Co vzbuzovalo a utvrzovalo tvůj vztah k 
tomuto nejmenšímu sboru BJB v ČR ?

Tento sbor patřil původně mezi velké 
sbory a skládal se převážně ze sude-
toněmeckých bratří a sester. Jelikož po 
druhé světové válce byli sudetští Němci 
odsunuti do Německa, byl tím postižen 
i broumovský baptistický sbor, takže v 
něm zbyl jen malinký zlomek členstva, 
většinou z česko-německých smíšených 
manželství a z řad odborníků („nepostra-
datelných“ pro chod ekonomiky).

Jelikož ovládám němčinu, mohl jsem jim 
v jejich německých bohoslužbách sloužit. 
I toto bylo v režii Božího vedení, a z Jeho 
rukou jsem všechno bral s nesmírnou 
vděčností. A takto mi všechno přirůstalo 
k srdci. Svým nástupem do Broumova 1. 
září 1957 jsem se jako sedmadvacetiletý 
mladík silně zamiloval do tohoto sboru. 
Pán mi tam začal žehnat a připravil mi i 
mou budoucí manželku. Byl jsem tu přijat 
téměř jako anděl a to ve smyslu svědectví 
apoštola Pavla v Gal.4,14b.

Ale po 11 letech služby tato zdánlivá 

idyla náhle skončila, když 
jsem byl povolán za ka-
zatele sboru ve Vysokém 
Mýtě. Velký podíl na tom 
měly i státní úřady, které 
náboženskému dílu ne-
přály. Ale ve vysokomýt-
ském sboru jsem se měl 
celých 14 let působení 
také požehnaně a velmi 
dobře Boží zásluhou. Jen-
že část mého srdce zůsta-
la v Broumově tím více, že 
tamní sbor zůstal neobsa-
zen a vypadalo to na jeho 

zrušení, přinejmenším ve smyslu zániku 
jeho systemizace, jak k tomu tlačil státní 
režim. Tato nebezpečná situace mně sa-
mozřejmě nemohla být lhostejná.

Celou věc jsem silně intenzivně na 
modlitbách předkládal Pánu církve. A 
Pán konkrétně zasáhl. Jedné noci jsem 
byl probuzen nebývale silným viděním, 
nikoli snem! Bylo mi ukázáno, že se za-
nedlouho do Broumova vrátím. Přišly do 
toho v naší církvi volby do Rady BJB v 
naší republice, kde jsem byl nečekaně 
zvolen jako její předseda. Toho jsem vyu-
žil a příslušným státním úřadům hned na-
hlásil, že na prvním místě mého plánu v 
této funkci budu usilovat o obnovení sys-
temizace broumovského sboru a o jejich 
povolení k obsazení kazatelského místa, 
včetně kladného řešení finančního. Sou-
druzi se na mne divně dívali, ale nakonec 
souhlas dali. Za vším stál zase náš vše-
mocný Pán církve, sám Pán Ježíš Kristus. 
Věci se daly rychle do pohybu, takže 5. 
prosince 1982 jsem se s rodinou stěho-
val z Vysokého Mýta zpět do Broumova. 
O celé této věci a mém padesátiletém tr-
vání kazatelské služby bych mohl napsat 
docela zajímavou knížku. V ní by nejvíce 
vynikala Boží velikost a zázračnost jeho 
skutků.  Broumovský sbor mohl roku 
2008 slavit 150. jubileum baptistické mi-
sijní práce na Broumovsku. 

Můžeš porovnat život církve, konkrétně 
BJB, v době totality a nyní v demokracii? 
Jak bys charakterizoval rozdíly?

Demokracie přinesla velké uvolnění od 
oné sešněrovanosti a negativního tlaku 
ze strany ateistického státu, jehož hlav-
ním bodem protináboženského tažení 
byla systematická likvidace církví. Po ná-
stupu demokracie nastala mezi věřícími 
sice velká euforie, radostnost, která však 
postrádala jedno podstatné - hluboký 
návrat ke skutečným zdrojům pravého 
osvobození, k pravému návratu k Božímu 
zákonu dle Iz. 8,20a, k pravému návratu 
na tu jedinečně správnou cestu, k ná-
vratu k pravé Pravdě a ke zdroji pravého 
života z Boha, a to v duchu slov Pána Je-
žíše - Jan 14,6. Toto vše jsem ve zmíněné 
euforii postrádal. Ztratili jsme velký kus 
bdělosti ve smyslu Gen. 2, 15 i v souvis-
losti se slovem z 2. Kor 11,14. Namnoze 
máme za to, že když zmizel rudý ďábel, 
zmizel ďábel vůbec. Žel, zmizel nějak z 
našich kázání. Je varovné slovo Bible dle 
2. Kor 11,14 z našich kazatelen v doslov-
ném znění ještě slyšeno, natož respekto-
váno? Taktéž Kristovo slovo z poslední 
knihy Bible Zj 3, 10-11? Biblické slovo 
Boží zůstává totiž pravdivým, platným a 

80

Léta Božího požehnání
Rozhovor s br. kazatelem Richardem  Novákem 
u příležitosti jeho 80. narozenin
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Väčšina Nemcov je presvedče-
ných, že internet robí ľudí osame-
lými. Vyplýva to z porovnávacej 

štúdie Nadácie pre otázky budúcnosti 
(Hamburg). Ako táto nadácia 16. mar-
ca oznámila, 59 % ľudí si myslí, že vir-
tuálny svet zvyšuje osamelosť. V roku 
1988 si to myslelo len 41 %. „V inter-
netovom veku sa prianie a realita od 
seba ešte viac rozchádzajú,“ povedal 
vedecký riaditeľ nadácie prof. Horst W. 
Opaschowski. Nové siete kontaktov 
sú síce vzdialené len na jeden klik my-
šou, ale nemôžu nahradiť medziľudské 
vzťahy, lebo tie zostávajú povrchné. 
Mailovanie, chatovanie a surfovanie 
sa pre mladú generáciu stalo národ-
ným športom. „Ale veľa mladých ľudí 
je nespokojných so svojím životom 
a márne čaká na stabilitu.“ Väčšine 
14 – 34-ročných chýba „trvalý vzťah“. 
Okrem toho skoro každý druhý (46 %) 
verí, že podráždenie zmyslov podporu-
je agresivitu. Dôsledkom môže byť hy-
peraktivita a nedostatok koncentrácie, 
lebo mladá „multimediálna“ generácia 
vyrastá s rýchlym strihom nesúvislých 
scén a zmien situácií. Viac ako tretina 
mladej generácie verí, že deficit živo-
ta môže vyplniť činnosťou na počítači. 
Opatowski: „Pre mladú mediálnu ge-
neráciu je počítačová kultúra druhým 
životom!“ Je tu aj želanie žiť viac živo-
tov. Ale len asi každý štvrtý verí, že to 
má vplyv na jeho postoje k životným 
hodnotám. Internet je len javisko, na 
ktorom hrajú a prípadne aj niečo preží-
vajú. Podľa výsledkov tejto štúdie bude 
mediálna výchova detí a mládeže stále 
dôležitejšia.

(Rádio 7, db) 

PÁKISTÁN
Útoky na diváky při promítání fil-
mu „Ježíš“...

V Pákistánu přepadli ozbrojení 
extrémisté křesťany, kteří pro-
mítali film o Ježíši v jedné ka-

tolické oblasti. Diváků bylo tolik, že 
byli namačkáni jeden vedle druhé-
ho. Někteří šplhali na stromy, když 
muslimové na ně doráželi klacky, 
lopatami a větvemi. Sedm křesťanů 
bylo zraněno a muselo být ošetře-
no v nemocnici. Během představení 
při filmových scénách o Zmrtvých-
vstání a Nanebevstoupení Krista se 
někteří muslimové rozzuřili, protože 
dle jejich pojetí je zobrazení proroka 
zakázáno. Muslimové sice pokládají 
Ježíše za proroka, ale věří, že nikdy 
nebyl ukřižován, ale byl zastoupen 
mužem, který vypadal jako On.
   Tato událost se stala v krajině Chak, 
v provincii Punjab. Útočníci hlučně 
povykovali, zničili filmový projektor, 
spálili filmové kotouče a pak uprchli 
se zesilovacím zařízením a sbírkou. 
Po intervenci krajského představite-
le se útočící chátra vzdala.

              Z Campus Direct News

NEPÁL
Křesťanství se šíří za mřížemi...

V Nepálu se šíří křesťanská víra 
hlavně ve vězeních. Důvod: 
vězňové jsou fascinováni na-

bídkou odpuštění. Dokonce jeden 
militantní hindu, který byl zodpověd-
ný za bombový útok na kostel, čte 
Bibli a lituje svého zločinu. V mno-
ha vězeních jsou také místnosti 
pro duchovní rozvažování. Ve dvou 
ústavech je zastoupena nepálská 
větev pomocné organizace „Prison 
Fellowship.“ Zakladatel, právní zá-
stupce Dinesh Neupane, odhaduje, 
že z celkového počtu 8000 vězňů je 
asi 400 křesťanů.
  Ve vězení Bhadra je šestadvace-
tiletý Rajendra Karki. Jeho žena 
spáchala sebevraždu, ale její rodiče 
tvrdili, že on ji usmrtil. Karki byl kvůli 
usmrcení z neopatrnosti odsouzen 
k desetiletému vězení. Za mříže-
mi slyšel poselství Bible a stal se 
křesťanem. Odpuštění hříchů stojí 
v příkrém rozporu k potrestání za 
hřích, které je kázáno v hinduismu. 
Po propuštění z vězení se chce Kar-
ki vrátit do své domoviny v Západ-
ním Nepálu a šířit tam evangelium. 
Až doposud nejsou v Nepálu žádní 
křesťanští kazatelé.

 Z Idea

Európski baptisti 
v súčasnosti 
podporujú 58 
misijných iniciatív

Viac ako tisíc osôb prijalo od 
roku 2002 kresťanstvo prostred-
níctvom programu Európskej 

baptistickej federácie na zakladanie 
cirkevných zborov pod názvom Do-
máci misijný projekt.

Na nedávnom stretnutí výkonných 
pracovníkov v srbskom Belehrade 
tento údaj prezentoval koordinátor 
projektu, pastor Daniel Trusiewicz. V 
súčasnosti projekt podporuje 58 ini-
ciatív v 24 krajinách hlavne východ-
nej Európy a Blízkeho východu.

Projekt poskytuje financie na zalo-
ženie a prevádzkovanie cirkevného 
zboru len prvých päť rokov, potom 
by miestne spoločenstvo malo byť 
schopné fungovať samostatne.

Dosiaľ sa to podarilo len zboru 
pod vedením Vladimíra Omelšuka 
v ukrajinskom Kyjeve. V ostatných 
spoločenstvách si pastori museli 
nájsť ďalšie zamestnanie ako do-
datočný zdroj príjmov. Žiadny zbor 
však napriek problémom nezanikol.

Najviac projektov Federácia pod-
poruje v Moldavsku, Rumunsku, Ar-
ménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, 
Srbsku a na Ukrajine. Po dlhom 
čase Federácia v budúcnosti pod-
porí aj vznik zboru v západnej Eu-
rópe – holandskom meste Utrecht. 
Naposledy sa tak stalo v roku 2006 
v Nórsku.

(EBF, www.krestandnes.cz)

NIGERIA: 500 mrtvých: 
armáda zasáhla pozdě
MUSLIMOVÉ PŘEPADLI 
KŘESŤANSKÉ VESNICE

V Nigerii došlo znovu ke krvavým 
útokům extrémních muslimů na 
křesťany. Dle úředních údajů přišlo 

nejméně 500 lidí o život. Přepadení tří 
křesťanských vesnic se událo 7. března. 

Již během ledna zahynulo při střetech 
mezi muslimy a křesťany v Jos, hlavním 
městě spolkového státu Plateau 460 lidí. 

závazným v každé době, v každém reži-
mu, ať je demokratický či nikoliv.

Jaký je tvůj nynější vztah k broumov-
skému sboru?  Za co se nyní nejvíce 
modlíš?

Můj vztah ke sboru zůstává radostně 
neochvějný. Vždyť jsou to věci mého 
Pána a Spasitele Ježíše Krista. Proto na 
otázku odpovídám slovy Pána dle Luk, 2, 
49: „Zdaliž jste neviděli, že v těch věcech, 
kteréž jsou Otce mého, musím já býti?“ A 
moje modlitby jsou především díků činné 
a prosící o to, aby Pán otevíral dveře své-
mu evangeliu, dveře lidských srdcí, Kol 
4, 3.  A mladší generaci v BJB bych chtěl 
vzkázat, aby mezi jiným se pomocí Bible 
více obírala nadzemskými realitami, ano 
nadsvětem Božím, o němž je Bible plná. 
Důležitým učebným textem je tu Luk 23, 
43; Jan 14. 2-3; Luk 16, 23-29. Zvláště 
naši mladší kazatelé by se neměli těmto 
výrokům Božího slova Písem svatých vy-
hýbat. V dnešní době takzvané „postmo-
derní“ jde tu nejen o pouhý vzkaz, nýbrž 
o aktuální ba akutní apel na adresu církve 
a jejích kazatelů.

Otázky kladl br. kazatel Milan Kern, 
předseda VV BJB.

(redakčně upraveno)

Štúdia: Internet 
robí osamelým
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Pripravte 
detskú párty

Pripravte pre deti zo svoj-
ho okolia zaujímavú párty. 
Detská misia má priprave-

nú širokú ponuku balíčkov, ktoré 
vám pomôžu pri organizovaní 
detských stretnutí. 

V balíčkoch nájdete okrem textu 
biblickej lekcie nápady na ručné 
práce, hry, verše na zapamätanie, 
pozvánky, kvízy a podobne. 

V ponuke nájdete:
• Arašidovú párty (príbeh o Geor-
govi W. Carverovi) - 3,35 Euro

•Cookies párty - novinka (životný 
príbeh misionárky Lottie Moono-
vej) - 4,00 Euro (orientačná cena)
• Futbalovú párty (životný príbeh 
známeho brazílskeho futbalistu) 
- 3,35 Euro
• Hroznovú párty (Eliáš a Nábo-
tova vinica, ústredná pravda: Pán 
Boh je spravodlivý.) - 1,35 Euro

• Indiánsku párty (príbeh Came-
rona Townsenda - zakladateľa 
Wycliffe Bible Translators) - 3,65 Euro

• Jablkovú párty (príbeh o jablku) - 1,65 Euro
• Klobúkovú párty (príbeh o Pablovi, chlap-
covi z Mexika) - 1,65 Euro

• Lentilkovú párty (biblická lekcia o troch krí-
žoch) - 1,35 Euro

• Leteckú párty (príbeh Betty Greeneovej a 
Misijnej leteckej spoločnosti) - 3,35 Euro

• Valentínsku párty (ústredná pravda: Pán 
Boh zjavil svoju lásku k nám v Pánovi Ježi-
šovi.) - 1,65 Euro

Prvý záujemca, ktorý si objedná 
niektorý z ponúkaných titulov 
cez Rozsievač, 
dostane balíček zdarma.

rozsievac@baptist.sk

  

Křesťanská turistická agentura Mesites
již dvanáctý rok nabízí ubytování 

v apartmánech u moře v Chorvatsku za skvělé ceny!
www.mesites.cz

Využitím našich služeb současně podpoříte misijní práci 
manželů Dohnalových v Chorvatsku.

Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou dovolenou 
i dovolenou studentů a mládeže.

Objednávejte, 
dokud jsou ještě 

volné termíny!

 kata.mesites@seznam.cz      
info@mesites.cz

Skype: katadohnal    
GSM: +385915659536

V této západoafrické zemi narážejí na 
sebe islamský sever a převážně křes-
ťanský jih.

Domorodí církevní vedoucí si stěžova-
li, že armáda zasáhla pozdě – až potom 
co bylo oznámeno, že vesnice Dogo 
Nahawa byla obležena muslimy. Podle 
informací „Open Doors“ přišli útočníci 
v noci do oblasti jižně od Jos. Vyplašili 
kulomety obyvatele z domů a potom 
zasáhli puškami a mačetami. Církevní 
vedoucí komentovali přepadení jako po-
kus k islamizaci celého svazového státu 
Plateau. V severních svazových státech 
platí šaria – islamský náboženský zákon. 
Ve vesnici Dogo Nahawa, 5km jižně od 
Jos, bylo víc jak 200 lidí zavražděno 
muslimy. 

N i g e r i a
140 mil. občanů
45,0%  muslimové
15,0%  katolíci 
12,0%  anglikáni 
  3,0%  letniční 
  2,5%  baptisté 
10,0%  ostatní církve 
10,0%  přírodní náboženství

                            IdeaSpektrum 
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Vyšší odborná škola sociální 
a teologická škola – Dorkas 
v Olomouci vstoupila v září 

2009 již do devatenáctého škol-
ního roku svého působení. K naší 
velké radosti začátkem školní-
ho roku 2009/10 zahájila po del-
ší době modliteb a hledání své 
působení jako zaměstnankyně 
BJB školní spirituálka (pasto-
rační pracovnice) Elena Stanko. 
Představení sestry Stanko a její 
činnosti naleznete v samostatném 
článku. 

Druhou významnou událostí loň-
ského roku se stala příprava nového 
vzdělávacího programu, navazující-
ho na stávající obor „Sociální a te-
ologická činnost“. V červenci 2009 
vedení školy zpracovalo a předložilo 
Ministerstvu školství a Akreditační 
komisi VOŠ k akreditaci (povinnost 
uložená školským zákonem) inovo-
vaný vzdělávací program s názvem 
„Sociální a diakonická práce“. Jsme 
rádi, že si škola získala dobré jméno 
u řady zaměstnavatelů, a tak jsme 
k žádosti o akreditaci mohli přiložit vy-
jádření ke společenské potřebě vzdě-
lávacího programu a vzájemné spo-
lupráci různých organizací: Diakonie 
Bratrské jednoty baptistů, Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, 
o.s. Unie Kompas, o.s. JASPIS v Kro-
měříži, o.s. Pro Vás v Olomouci, o.p.s. 
Tyfloservis v Olomouci, Domova seni-
orů POHODA Chválkovice v Olomouci 
a Odboru sociální pomoci Magistrátu 
města Olomouce. Ministerstvo školství 
udělilo 19.10.2009 tomuto vzdělávací-
mu programu akreditaci s platností 
od 1. září 2010 do 31. srpna 2016. Od 
školního roku 2010/11 tedy počínaje 
1. ročníkem najedeme na tento nový 
program.

Obsah vzdělávacího programu spl-
ňuje „Minimální standardy vzdělává-
ní v sociální práci“, které stanovuje 
a kontroluje Asociace vzdělavatelů 
v sociální práci, jíž je škola Dorkas 
řádným členem. Sociálně orientova-
né předměty tvoří v souladu s těmito 
standardy cca 2/3 objemu studia, 10% 
výuka cizích jazyků a 25% pak připadá 
na teologickou profilaci tohoto sociál-
ně-diakonického oboru.  

Teologická výuka studenty pro-
vází po všechny tři ročníky studia. 
Představují je předměty: Základy 
křesťanství (zahrnuje vybraná témata 
z Nového a Starého zákona, věrou-
ky, církevních dějin a religionistiky), 
Křesťanská etika a Praktická teologie 
(zahrnuje oblast diakonie, katechetiky, 
pastorace, misie a evangelizace). 

Do rozvrhu jsou zařazovány také 

společné školní bohoslužby. 
V rámci absolutoria byly obhajovány 

absolventské práce s tématy:
Uplatnění absolventů vysokých a 

vyšších odborných škol v oboru soci-
ální činnost na trhu práce.

Sociální pracovník v rodině tělesně 
postiženého jedince.

Cílová skupina terénní práce pro-
jektu Klíč realizovaného o. s. Unie 
Kompas ve Zlíně

Dobrovolnictví v sociálním sektoru 
zaměřené na olomoucký kraj.

Anonymní a utajené porody v České 
republice.

Přínos supervize pro profesní rozvoj 
osobnosti sociálních pracovníků.

Sociální služby pro těžce zrakově 
postižené občany v karvinském re-
gionu.

 Cílová skupina nízkoprahového cen-
tra T klub provozovaného o.s. Unie 
Kompas ve Zlíně.

 Další vzdělávání pracovníků K-centra 
Kyjov:

Příčiny delikvence mladistvých (s dů-
razem na socializační a geneticky 
podmíněné faktory).

 Pomoc týraným dětem v olomouc-
kém regionu.

Možnosti odborné pomoci při man-
želské a rodinné krizi.

Významnou součástí studia (cca 
30% celkového objemu výuky) tvoří 
odborná praxe na pracovištích širo-
kého spektra sociálních a církevních 
institucí. Ve školním roce 2008/09 bylo 
smluvně zajištěno celkem 104 růz-
ných praxí studentů (jednotlivě i sku-
pinově) v 75 různých sociálních a cír-
kevních zařízeních jak v Olomouci tak i 
na různých místech Moravy a Čech. S 
13 pracovišti jsou uzavřeny dohody o 
odborných praxích na dobu neurčitou.

Jedním ze sedmi povinných okruhů 
odborné praxe je i praxe na některém 
pracovišti Diakonie BJB. 

Ve školním roce 2008/2009 se roz-
vinula hlubší spolupráce především s 
občanským sdružením Unie Kompas 
ve Zlíně. 

Vedle rozšířené možnosti odbor-
ných praxí se jedná o zadání a vedení 
prakticky zaměřených témat absol-
ventských prací vyplývajících z potřeb 
o.s. Unie Kompas ve Zlíně. 

Ve školním roce 2009/2010 se roz-
víjí intenzivnější spolupráce s občan-
ským sdružením Pro Vás v Olomouci 
(nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež klub Zóna a mateřské centrum 
Provázek).

CO NOVÉHO NA ŠKOLE DORKAS 
V OLOMOUCI
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minářů a odborných praxí podle učeb-
ního plánu organizovala v roce 2009 
exkurze do různých olomouckých za-
řízení sociální péče (geriatrické oddě-
lení Fakultní nemocnice, Poradna pro 
ženy a dívky, Tyfloservis, TyfloCentrum, 
Středisko sociální prevence, Domov 
důchodců, Oblastní unie pro neslyšící, 
Trend vozíčkářů apod.).

Pravidelné týdenní soustředění 
studentů, kterým se sleduje stmelení 
studentského společenství a začle-
nění kurzů, na které jsou zváni různí 
odborníci a které nelze zařadit do 
běžného rozvrhu, tentokrát proběhlo v 
květnu 2009. Soustředění se uskuteč-
nilo na táborové základně v Hutisku – 
Solanec v Beskydech. Tématem toho-
to soustředění byla verbální komuni-
kace, naslouchání a emoce. Program, 
který připravil Dalimil Staněk, kazatel 
olomouckého sboru Církve bratrské, 
tvořily interaktivní hry, zaměřené na 
osobnostní a duchovní růst studentů. 

Ve školním roce 2009/10 pro-
běhlo několik prezentací činností: 
Sdružení občanů zabývajících se emi-
granty (práce s migranty), studia na 
Teologické fakultě Jihočeské univerzi-
ty (proděkan TF) a Domova svatého 
Josefa v Žirči (jediné lůžkové zařízení 
v ČR pro nemocné s roztroušenou 
sklerózou). Dále proběhla beseda s 
Ivanou Šímovou (členka přípravného 
výboru Misijního víkendu 2010) na 
téma „Migranti v ČR a misie mezi ci-
zinci“.   

Tradicí se již stala aktivní účast stu-
dentů na různých veřejných sbírkách. 
Ve školním roce 2008/2009 to byla 
veřejná sbírka „Bílá pastelka“, „Čes-
ký den proti rakovině“ a „Zasukované 
tkaničky“. Organizátoři sbírky vyjádřili 
písemně poděkování studentům naší 
školy za vynikající výsledky při všech 
sbírkách, kdy se studenti umístili na 
předním místě v hodnotě vybraných 
financí. 

Jednotliví studenti se dlouhodoběji 
podíleli na činnostech, které souvisí se 
studiem a jejich budoucí profesí, jako 
například: 

 pomocná asistence ve Spolku Trend 
vozíčkářů Olomouc

 spolupráce při volnočasových akti-
vitách pořádaných místním sdružením 
YMCA Olomouc pro děti z Dětského 
domova Olomouc

 spolupráce při volnočasových aktivi-
tách pořádaných nízkoprahovým zaří-
zením o.s. Pro Vás v Olomouci

 dobrovolnická činnost v Hospici na 
Svatém Kopečku v Olomouci

Řada studentů se mimo to angažu-
je v místě svého bydliště a ve sborech 
(farnostech) svých církví, zejména při 
organizování vzdělávacích a volnoča-
sových aktivit pro děti a mládež (ne-
dělní školy, dětské oddíly, kluby do-
rostu a mládeže, letní tábory). Několik 
studentů působí v různých pěveckých 
sborech, hudebních skupinách a v 
amatérském divadelním souboru. 

Ředitel školy se 31. října 2009 zúčast-
nil se skupinou studentů Konference 
mládeže BJB v Šumperku. Proběhla 
prezentace nabídky studia a ředitel 
školy se zúčastnil panelové diskuse 
na téma: „Proč potřebujeme teologii?“

Úspěšně pokračuje spolupráce 
s Teologickou fakultou Jihočeské 
univerzity na základě smlouvy o od-
lišných podmínkách pro přijetí ucha-
zečů z řad absolventů školy Dorkas 
o studium na TF JU a o podmínkách, 
na základě kterých může děkan TF JU 
uznat studentovi předměty absolvova-
né v předchozím studiu na škole Dor-
kas. Nově probíhá jednání o obdobné 
možnosti s Evangelickou teologickou 
fakultou Univerzity Karlovy.

Absolventi naší školy jsou připrave-
ni k výkonu profese sociálního pra-
covníka s kvalifikací podle zákona o 
sociálních službách. Uplatňují se tedy 
všude tam, kde se provádí odborná 
sociální práce s klienty (jednotlivci, 
rodinami, skupinami a komunitami), 
a to v široké škále sociálních institucí 
nejrůznějších zřizovatelů (stát, církve, 
neziskové organizace apod.)

Naši absolventi nacházejí uplatně-
ní v oblasti sociálních služeb, sociální 
prevence, sociálního poradenství a 
též křesťansky orientovaných diako-
nických, charitativních, katechetických, 
pastoračních či volnočasových aktivit . 
Absolvent je připraven i pro práci na 
úseku sociální práce ve sféře veřej-
né správy. Zde se může uplatnit jako 

sociální pracovník v resortu práce a 
sociálních věcí, školství, zdravotnictví, 
vnitra i spravedlnosti.

Na závěr si dovolím zveřejnit ales-
poň jedno přání. Rádi bychom mezi 
námi uvítali více studentek a studentů 
ze sborů BJB a to jak z Moravy, tak i 
z Čech a též ze Slovenska. Podmín-
ky pro studium jsou pro občany Slo-
venska totožné jako pro občany ČR.  
Škola nabízí též možnost ubytování na 
své studentské koleji, která je součástí 
školní budovy. 

Přijďte nás navštívit v rámci Týdne 
otevřených dveří, který se bude konat 
26.4. – 30.4.2010, vždy od 8 do 15 ho-
din!

Petr Hlaváček



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.

Jaro v nás
Kéž je jaro také v nás,
kéž v nás kvete kvítí,
kéž v nás ovoce dozraje,
ať každý z něho ochutná, i se raduje.

Kéž v nás slunce svítí,
kéž je vůně lásky v nás,
kéž pokorný je náš hlas,
kéž je srdce plné krás!

Když rozkvete kvítí jara,
i o to kvítí se Bůh stará,
i o ptáčka Bůh pečuje,
také let jeho sleduje.

Ač ptáček neoře a neseje,
o jídlo se nechvěje.
Ptáčci nestaví stodoly,
živí se, co najdou na poli.

Když se člověk ptáčkům podobá,
v jeho srdci se nenajde zloba.
Ať se mu pečování o příští den nemnoží,
svou péči o zítřek na Boha uloží.

Pán Bůh mu srdce pokojem obdaří,
jeho tvář štěstím, radostí zazáří.
Kdo může nad to co více dát?
Jen z Božích darů se lze radovat.
                           
Vlastimil Pospíšil                
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SMS 
pre Teba
a Tvoju 
modlitbu 
v tomto 
mesiaci

Ti-Fam 
– dcéra čarodejníka

Kto verí v Syna, 
má večný život, 
kto však 
neposlúcha Syna, 
neuvidí život, 
ale hnev Boží 
zostáva na ňom.
 
Ján 3, 36

Príbeh na pokračovanie

(Z materiálov Detskej misie 
upravila Miriam Kešjarová)

Ti-Fam a jej mama počuli hukot 
rieky už zďaleka. Na rozbahnenom 
brehu zastali. Po chvíli opatrne vošli 
do valiacej sa vody. Nohy sa im bo-
rili do blata. 

„Ak pôjdeme rýchlo, myslím, že to 
zvládneme.“ Ti-Fam sa zúfalo držala 
mamy. Vietor stále silnel. Po neko-
nečných minútach sa obe bezpeč-
ne dostali na druhý breh.

„Ach, mama, stratila si svoj obväz,“ 
zvolala Ti-Fam.

Mama neodpovedala. 
Krívajúc kráčala tak rýchlo, ako 

vládala. Keď ich pán Orestil uvidel 
prichádzať, otvoril dvere chatrče a 
pomohol im dovnútra.

„Ocko, prosím, zastav búrku,“ pro-
sila Ti-Fam. „Už nikdy nepôjdem na 
misionársku stanicu!“

Orestilove oči sa zlovestne zablys-
li. „Misionári! Išli ste na misionársku 
stanicu?“ Vystrel sa a kričal: „Ja 
som Orestil, šaman! Obe ste veľmi 
nahnevali duchov. Teraz ich už ne-
dokážem zastaviť.“

Ti-Fam sa sklamane pozerala na 
svoj cesnakový talizman. Už jej vô-
bec nepomôže?

„Ocko,“ prosíkala Ti-Fam, „ešte si 
sa nepozrel na maminu nohu. Pozri 
sa, ako jej opuchla!“

Orestil sa zahľadel na svoju ženu. 
Hnev ho postupne opustil. „Drahá, 
ako ti môžem pomôcť, keď nechceš 
nosiť svoj voodoo talizman...“

„Možno som zistila, že nikdy ne-
fungoval,“ povedala pomaly pani 
Orestilová. Všetci mlčali. Vietor sviš-
ťal nad chatrčou a dážď sa nepre-
stajne lial. Hodiny sa vliekli veľmi 
pomaly. Na tretí deň niekto zaklopal 
na dvere. Bol to Viktor!

„Prečo si sem prišiel?“ hneval sa 
Orestil.

„Prosím, vypočujte ma!“ riekol Vik-
tor naliehavo. „Dážď uvoľnil skaly z 
hory. Nastane zosuv pôdy. Musíte 
odtiaľto okamžite odísť.“

„Hlúposť,“ posmieval sa Orestil. 
„Duchovia nás ochránia!“

„Orestil, duchovia vám nemôžu 
pomôcť. Boh je jediný, kto vám 
môže pomôcť. Miluje vás. Nech sa 
stane čokoľvek, viem to. Aj vy mô-
žete spoznať Jeho lásku.“

„Dovoľ mu povedať nám, ako mô-
žeme poznať Boha,“ prosila pani 
Orestilová manžela. „Veď sem prišiel 
v tejto búrke, len aby nás varoval.“

„V poriadku,“ súhlasil Orestil váha-
vo, ale skryl si rukami tvár.

„Jediný pravdivý Boh,“ začal Viktor, 
„je väčší ako všetci duchovia. Stvoril 
všetko a je Bohom lásky.“ „Láska,“ 
zopakovala pani Orestilová, ako 
keby toto slovo hladkalo jej pery.

„Áno,“ Viktor prikývol, „Boh vás 
miluje. Nechce, aby ste sa báli zlých 
duchov. Chce, aby ste sa báli hrie-
chu.“

„Hriech,“ zahundral Orestil . „Kto si 
ty, že mi tu ideš hovoriť o hriechu?“

„Aj ja som zhrešil,“ povedal Viktor. 

„Božie slovo hovorí: ‚Všetci zhrešili.‘ 
(Rímskym 3, 23); ale Boží Syn, Pán 
Ježiš, zomrel na kríži za všetky naše 
hriechy. Keď Ho prijmete ako svojho 
Spasiteľa, odpustí vám. Nikto nemu-
sí žiť v strachu, v snahe zapáčiť sa 
duchom, aby mu neublížili.“

„A čo talizmany?“ opýtala sa pani 
Orestilová. „Vidím, že tí, ktorí veria 
tak ako vy, už nenosia talizmany.“

„To je pravda. Biblia hovorí: ‚V ten 
deň pohliadne človek na svojho 



 

 

(Převzato z časopisu Kroky)

Náš pomyslný rozhovor 
se odehrává 20. 4. 1530 
v Anglii v Londýně.

Svůj čas a odpovědi 
nám poskytl 
Sir Thomas More 

(čti: „tomas móre“), 
lord kancléř 
(asi jako teď u nás předseda 
vlády) jeho milosti anglické-
ho krále Jindřicha VIII.

- Dobrý den, pane More, rád bych 
vám položil několik otázek.

- Prosím, pane, ptejte se.
- Ví se o vás, že jste byl úspěšný 

právník a podnikatel, stejně jako 
váš otec. Jak si ceníte svou kariéru 
a vzdělání?

- Není hřích dosáhnout význam-
ného postavení a mít bohatství. Hří-
chem je, když bohatství milujeme 
a máme u něj své srdce. Studoval 
jsem na několika známých univer-
zitách v Anglii a stále se vzdělávám, 
studuji a píšu nové knihy. Vypraco-
val jsem se z obyčejného právníka 
až na předsedu vlády a nejvyššího 
soudce Anglie. Zároveň jsem také 
králův rádce. Mám rodinu, se kterou 
jsem šťastný. Přesto jsem přede-
vším Božím služebníkem. Jeho vůle 
a Jeho cíle jsou pro mne to nejdůle-
žitější.

- Pane More, co pro vás znamená 
víra v Boha?

- Za nejdůležitější ve svém životě 

považuji nechat se Bohem promě-
ňovat, sloužit Mu upřímně a čestně, 
všude tam, kde jsem. Znamená to 
obrátit se od vlastní pýchy a pomí-
jivé slávy k něčemu, co je mnohem 
větší než jsem já, za co budu chvá-
lený Bohem. Je velice potřeba, aby 
k tomuto byli lidé vedeni už od dět-
ství. Naše děti takto vychováváme.

- Napsal jste řadu knih a spisů. 
Jednu z nich jste nazval Utopie. Mů-
žete nám  o ní něco říci?

- V Utopii popisuji dokonalé králov-
ství, kde se lidé řídí Božími zákony 
a dají se cele do Božích služeb. Mít 
srdce Božího služebníka je zvlášť 
důležité pro ty, kdo vládnou a roz-
hodují státní záležitosti. Chtěl jsem, 

aby kniha byla vzorem nejen pro 
křesťanské vládce, ale pro všechny 

lidi.
- Jaké jsou vaše nejdůleži-

tější zásady?
- Čestnost a pravdivost 

- neříkat lidem něco proto, 
že to chtějí slyšet.

Pracovitost - člověk musí 
být houževnatý a usilovně 
pracovat, vzdělávat se.

Pokora - i když někdo 
dosáhne významného po-
stavení, musí pamatovat, že 
je především Božím služeb-
níkem.

Soucit a láska - pomáhat 
potřebným a zastávat se 
těch, kdo to potřebují.

Co se vlastně sta-
lo s Thomasem Mo-
rem?

A
nglický král Jindřich 
VIII. se zamiloval do 
cizí ženy, i když už 

měl manželku. Chtěl se nejen 
rozvést, ale chtěl, aby mu rozvod 
církev schválila, což se nestalo. 
Kvůli tomu založil v Anglii novou 
církev, kde pravidla určoval sám 
král a rozvody povoloval. More a 
někteří čestní a vlivní křesťané s 
tím nesouhlasili. Proto byl More 
nejprve vyslýchán, pak uvězněn 
a nakonec popraven. Když stál 
naposledy před soudem, měl 
možnost něco říct - a on se mod-
lil za ty, kdo ho odsoudili. Šel ze-
mřít s tím, že Bůh je nejvyšším 
Pánem a on je Jeho věrným 
služebníkem. 

Zemřel 6. července 1535.  

Velcí svědkové víry
Sir Thomas More

Stvoriteľa... nepohliadne na... dielo 
svojich rúk.‘“ (Izaiáš 17, 7 – 8)

„Odteraz budem hľadieť iba na 
tvojho Boha,“ vyhlásila pani Oresti-
lová radostne.

„A ja ti hovorím, aby si odtiaľto odi-
šiel!“ kričal Orestil na Viktora. „Ho-
voríš proti mne, proti veciam, ktorým 
som sa venoval celý život. Odmietaš 
talizmany, ktoré potrebujeme, aby 
nám duchovia neublížili. Zmizni od-
tiaľto!“

Viktor sa uklonil: „Je to tvoj dom, 
Orestil. Rešpektujem tvoje želanie. 
Pani Orestilová, Boh vám pomô-
že. Dôverujte Mu!“ Viktor pokojne 
opustil chatrč Orestilovcov.

„Čo ideš robiť, ocko?“ spýtala sa 

vyľakane Ti-Fam, keď Viktor odišiel.
Orestil zdvihol svoj veľký lovecký 

nôž zo stola. „Nie!“ pani Orestilová 
sa ho snažila zastaviť.

„Nikto mi v tom nezabráni!“ Orestil 
vykročil k dverám chatrče.

„Jediný pravdivý Boh ťa môže za-
staviť!“ zvolala pani Orestilová.

Orestil sa pozrel na svoju ženu a 
jeho tvár zbledla od zlosti. Potom sa 
nahnevane otočil a odišiel do bes-
niacej búrky.

„Nie je správne, že Viktor hovorí 
proti otcovi a duchom,“ vzlykala Ti-
-Fam. „Ale nechcem, aby ho ocko 
zabil!“ dodala vystrašene.

Čo spraví Orestil? Ublíži Vikto-

rovi? Nastane zosuv pôdy? A čo 
bude s Ti-Fam a jej mamou? Od-
povede na tieto otázky sa dozviete 
už v ďalšom čísle Zrnka.



ÚKOLY

Úkoly 
pro šikovné 
děti:
1. Přečti si Přísloví 3, 13 - 14. 
Co je pro člověka vzácnější 
než zlato a stříbro?
2. Přečti si Lukáš 18, 18 - 23. 
Co chybělo mládenci, aby měl 
poklad v nebi?

Nezabúdaj 
na pravidelné 
čítanie 
Biblie!

Ranní hygiena
(Převzato z časopisu Kroky) 

Záhada
v Zrnku
Milí kamaráti,
máte radi záhady? Už sa vám 
stalo niekedy niečo, čo ste si 
nedokázali vysvetliť? 
Aj u nás v redakcii Zrnka máme 
jednu záhadu. Do minulého 
čísla sa nám záhadne dostala 
osemsmerovka, v ktorej písmenká 
boli vymenené za čísla. Ak ste sa 
snažili túto osemsmerovku vyriešiť, 

pravdepodobne sa vám to 
nepodarilo. Touto cestou 
sa vám ospravedlňujeme 
a dúfame, že podobné 
záhady sa nám 
nebudú stávať často. 
Osemsmerovku vám 
ponúkame opäť. 
Veríme, že tentokrát ju už 
vyriešite a slová, ktoré sú 
v nej ukryté, 
ľahko nájdete.

Vaša Mirka 

(Popřemýšlej, co znamená 1K šestá 
kapitola. Ještě dodávám verše 19 a 20. 
Pak si text přečti.)

PTEJ SE RÁNO ZRCADLA,
 KDO MÁ HEZKÁ KUKADLA,
KDO ZUBY JAK PERLY MÁ, 

KDYŽ SE MILE USMÍVÁ.
JE - LI TVÉ ZRCADLO CHYTRÉ, 

PORADÍ TI BLESKURYCHLE.
ODPOVĚĎ NA TEBE VOLÁ 

- 1K ŠESTÁ KAPITOLA.

BETLEHEM, OTEC, JEŽIŠ, ŠIMON, BENJAMÍN, 
MESIÁŠ, OVCE, DUEL, ŽIAĽ, HĽADAŤ, HRIECH, 
PUTÁ, ŠANCA

Vyhľadaj všetky slová v osemsmerovke. 
Zostávajúce písmená ti prezradia tajničku (tri slová).
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Biblický kvíz 
Vyber správné odpovědi na otázky.

Kolikrát se měl Náman ponořit 
v Jordánu? 
Kolik let Izrael putoval pouští?
Kolik ramen má židovský svícen? 
Kolikátý Jákobův syn je Juda?
Kolik dní byl Lazar v hrobě? 
Kolik dní byl Ježíš na poušti? 

Pomôž  anjelovi nájsť 
Daniela v jame levov.    

Nóach sa raduje!
Vieš prečo? Prečítaj si o tom v 1. Mojžišovej 8, 
15 – 22. Čo Pán Boh sľúbil ľuďom? 
Vypíš si Božie zasľúbenie na riadky.


