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V našich kruhoch je konferencia 
Odboru sestier  BJB známy po-
jem a milá akcia,  ktorú mnohé 

z nás netrpezlivo očakávame.  Ne-
bolo to inak ani tento rok. Veď podľa 
programu a témy konferencie: Sme 
svetlom sveta!? to malo byť zaují-
mavé a poučné. Litoměrická mod-
litebňa, známa ako červený kostol, 
sa začala napĺňať v piatok 29. apríla 
už hneď poobede. Odpoludňajšie 
stretnutia výborov a prvé konferenč-
né zhromaždenie v piatok večer, to 
bol len začiatok toho, čo Pán Boh 
chystal pre dvestopäťdesiat účast-
níčok  z Čiech, Moravy  a Slovenska. 
Konferenčný ruch však začal oveľa 
skôr. Už v lete mysleli sestry zo zbo-
ru v Litoměřiciach a v Lovosiciach na 
to, že vo svojich zboroch uvítajú ses-
try z dvoch republík, a začali sa pri-
pravovať. Aký darček by  mali ses-
trám prichystať? Rozmýšľali a zrodil 
sa plán – pozdrav zo záhrady Čiech, 
veď takto je táto oblasť Českej repub-
liky označovaná. Čo pripraviť? Kvety? 
Tie zvädnú. Zeleninu alebo ovocie? 
Áno, ovocie, ale vo forme džemu. 
Takže v  kuchyniach baptistických ro-
dín týchto zborov sa v lete a v jeseni 
2010 šírila fantastická vôňa  džemu 
z ríbezlí, marhúľ a sliviek. Medzitým 
sa zháňali malé fľaštičky od detskej 
výživy, napĺňali ich, až dosiahli počet 
tristo, ozdobili etiketou a zaviazali fa-
rebnou kockovanou látkou. 

Potom pekne naukladané v komo-
re čakali na deň „D“ –  29. apríl 2011, 
keď budú prichádzať sestry, aby pri 
registrácii každú  potešili takýmto 
darčekom.  

V sobotu sa v modlitebni zaplni-
lo takmer každé miesto už hneď od 
rána. Chválami nás po celý deň  po-
tešovala  hudobno-spevácka skupin-
ka z Lovosíc. Pozdravil nás  kazateľ 
miestneho zboru brat J. Pleva, kto-
rý nám pripomenul, že konferencia 
nemá len prebehnúť, aby sme si uro-
bili čiarku za vykonanou prácou, ale 
poprial účastníčkam stretnutia, aby 
bol na nás viditeľný rast našej viery, 
aby sme získali povzbudenie a ra-
dosť zo spasenia. Zdôraznil, že to 
nemôže spôsobiť človek, ale Duch 
svätý a Božia láska a milosť. 

Brat kazateľ M. Kern – predseda VV 
BJB v ČR sa upriamil na tému konfe-
rencie a pripomenul nám, že my ve-
riaci ľudia milujeme svetlo a robíme 
veľa správnych vecí, pýtal sa však na 
motívy nášho konania. Niesť svetlo, 
to má byť pre kresťana radosť,  má sa 
to konať s láskou, nesmie to byť len  
povinnosť. Jeho výzva pre nás znela: 

Milé sestry, milujte svetlo a Toho, kto 
je svetlom. 

Brat kazateľ Ján Szőllős, pred-
seda Rady BJB v SR, sa nemohol 
zúčastniť konferencie sestier, ale 
poslal nám pekný písomný pozdrav 
s týmto znením: „Je mi veľmi ľúto, že 
tento rok nemôžem byť medzi vami 
na sesterskej konferencii a pozdraviť 
vás osobne, a preto prijmite aspoň 
tento písomný pozdrav. 

Moje spomienky zalietajú k minu-
loročnej konferencii sestier, ktorá sa 
konala v Bratislave, a boli to pre mňa 
a myslím, že aj pre väčšinu zúčast-
nených úžasné dni, keď nás Pán ob-
daril hojne svojím požehnaním.

Som vám, sestry, veľmi vďačný, 
že asi ako jediné z našej bývalej 
federálnej BJB stále zachovávate 
a udržujete túto jednotu medzi vami 
a pravidelne sa stretávate každý rok 
na spoločnej konferencii a vzájom-
ne spolupracujete pri šírení Božieho 
kráľovstva. 

Značnú časť ťarchy pri organizácii 
týchto konferencií nesú určite popri 
hostiteľskom zbore aj sestry vo výbo-
re sestier. Chcem poďakovať sestrám 
z končiaceho výboru za ich vernú, 
svedomitú dlhoročnú službu a zaže-
lať sestrám, ktoré nastupujú do tejto 
práce, aby táto služba bola pre nich 
radostným bremenom a priniesla im 
aj nám všetkým hojne požehnania.

Ako kazateľ zboru veľmi jasne 
vnímam, akú nezastupiteľnú úlohu 
máte v našich zboroch pri rôznych 
službách, a najmä pri praktickom 
prejavovaní lásky prostredníctvom 
konkrétnej starostlivosti a pomoci 
tým, ktorí to potrebujú. 

V tejto vašej každodennej službe 
a aj v túžbe a praktickom prejavení 
jednoty medzi vami, milé sestry, ste 
pre nás vzorom a svetlom. Už samot-
né každoročné konanie vašej konfe-
rencie je teda čiastočnou odpoveďou 
na otázku, ktorá je jej tohtoročnou 
témou „Sme svetlom sveta!?“

Páči sa mi, že ste tam dali výkrič-
ník aj otáznik. Pán Ježiš nám v kázni 
na hore hovorí, že či chceme alebo 
nie, ako Jeho učeníci, pretváraní Du-
chom Svätým, už sme svetlom sveta. 

Na druhej strane, vždy si musíme 
klásť otázku, akým sme svetlom 
a ako máme svietiť. 

Prosím Pána, aby aj ten čas, ktorý 
budete spolu tráviť pri hodnotení re-
ality a hľadaní odpovedí, vám prinie-
sol hodne inšpirácie a povzbudenia, 
aby tieto dni boli rozdúchaním pla-
meňa Ducha a potom aj svetlo bude 
jasnejšie. Nech sa pri vás napĺňa vý-
zva Božieho Slova z Fil 2, 15: „aby 
ste boli bezúhonní a nevinní, Božie 
deti bez poškvrny uprostred zvrhlého 
a skazeného pokolenia. Uprostred 
neho žiarte ako hviezdy, ktoré osve-
cujú svet.“

Po pozdravoch pripadla sestre 
Ive Kernovej milá povinnosť lúčiť sa 
a vítať, pretože práve na tejto konfe-
rencii bol  čas „výmeny stráží“ v OS 
BJB. S členkami oboch výborov, kto-
ré končili svoju štvorročnú prácu, sa 
rozlúčila textom  z listu Heb. 6, 10: 
„Veď Boh nie je nespravodlivý, žeby 
zabudol na vaše dielo a na lásku, 
ktorú ste prejavili jeho menu, keď 
ste posluhovali a ešte posluhujete 
svätým.“ 

Členky nových  výborov  privítala  
textom z listu Kol. 1, 9: „Preto aj my, 
odo dňa, keď sme to počuli, nepre-
stávame sa za vás modliť a prosiť, 
aby ste vo všetkej múdrosti a du-
chovnej rozumnosti boli naplnení 
poznaním jeho vôle...“ Požehnanie 
na ich prácu  vyprosil brat kazateľ 
Kern.

Ďalší obsah a priebeh konania 
konferencie vám prinesieme v nasle-
dujúcich číslach Rozsievača. 

          
         
         
          

České a slovenské sestry opäť spolu
E. Pribulová
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Věřím, že existuje jediný způsob, jak hovořit s Bohem. Určil jej sám Bůh. Je to 
modlitba. Proto bych rád poukázal na pojmy, které dnes užíváme ve vztahu 
k Bohu. V Bibli čteme, že k Bohu se modlíme. Dnes se někdy užívá slovo 

„hovořit“. Osobně vnímám úplně jiný význam slov modlit se a hovořit. Nejde o 
pouhé prohlášení – jdu hovořit s Bohem. To zní, jako bych šel hovořit s kamará-
dem, který je na stejné úrovni jako já. K Bohu přicházíme jako ke svému Stvoři-
teli a modlitba v sobě zahrnuje mnohem víc než jen běžný hovor. Jde o uctívání, 
chválení, pokání, pokoru, odevzdání se. Na všechny tyto aspekty musíme pama-
tovat, když před Boha přicházíme. 

V závěru prvního listu Tesalonickým Pavel připomíná věřícím (v dnešní Soluni), 
aby se modlili neustále (1 Te 1, 17). Náš Pán jasně nabádal učedníky k modlitbě 
a dokonce jim pro ilustraci vyprávěl podobenství o nesmírné důležitosti důsled-
ného modlitebního života.(L 18, 1). Obzvláště z pohledu nás 
kazatelů a starších by tato oblast naší práce měla být naprosto 
samozřejmá. 

Podíváme-li se do 6. kapitoly knihy Skutků, kde církev řešila 
situaci ohledně praktické služby, vidíme v závěru tohoto úseku 
výsledek, o kterém jsem přesvědčen, že je závazný i pro dneš-
ní představitelé církve. V době, kdy věřících přibývalo, trávili 
apoštolé stále více času praktickou službou u stolů. Situace se 
stávala neúnosnou, protože potřeb neustále přibývalo a někteří 
si stěžovali, že nedostávají svůj díl. Na popud apoštolů bylo vy-
bráno sedm diakonů, kteří měli zajišťovat tuto praktickou službu. 
Apoštolov jako vedoucí prvotní církve si byli vědomi svého povo-
lání a svého prvotního úkolu, a proto nastolili tento systém. Uvá-
dí: „Není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili 
při stolech.“ A později uvádí: „My však se oddáme modlitbě a 
službě slova“. Vedle kázání Slova se jednalo právě o modlitbu. 
Lukáš píše, že se chtěli zasvětit modlitbě. Oddělit se specielně 
pro tento úkol. Bylo to něco, co měli dělat především. Ani ty 
nejlepší pohnutky je nemohly vést k rozhodnutí přestat s mod-
litbami. Potřebujeme modlící se kazatele a starší, modlící se církev. Potřebujeme 
starší, kteří budou všechen svůj čas věnovat modlitbě, zápasu za církev. Myslím, 
že apoštol Pavel byl takovým člověkem, modlitebníkem. Často připomínal církvím 
svůj modlitební zápas za ně, jeho díkuvzdání za jejich spasení, růst apod. 

Z pohledu kazatele je pro mne modlitba jedna z nejdůležitějších věcí každého 
dne. Nebojím se ji označit za náplň své práce a povinnost. Mnohdy je třeba mé 
modlitební nasazení obnovit. Nejvíce mi pomáhají verše, na které jsem poukazo-
val. Na začátku mé služby v Kroměříži, kdy sbor procházel mnoha těžkostmi, se 
ozývaly problémy z minulého období a já jsem na sbor nastoupil jako nezkušený 
mladý kazatel. Modlitba byla pro mne jediným východiskem z různých situací. Na 
modlitbách jsem do té doby nestrávil více hodin. Modlil jsem se neustále. Toto ob-
dobí pro nás bylo tak náročné, že jsem si nedokázal představit ani jeden den bez 
intenzivního modlitebního zápasu za situaci ve sboru. A výsledky vidíme „teprve“ 
dnes. Musím přiznat, že po určité době moje vytrvalost ochabovala. Dnes vidím, 
že Bůh jedná podle toho, jak jsem se modlil, a jsem určitým způsobem zahanben, 
když jsem si uvědomil, že jsem nevytrval na modlitbách za danou oblast mnohem 
déle. 

Písmo jasně mluví o tom, že ani věci, které ve svém životě děláme správně, 
se nestávají díky naší schopnosti nebo dovednosti. Pavel píše: „Neboť je to Bůh, 
který ve vás působí, že chcete i činíte to, co se mu líbí.“ A Bohu se líbí, když se 
modlíme. On nám také dává sílu k vytrvalým modlitbám. Měli bychom se na chvíli 
zastavit a prozkoumat svůj život, službu nebo sbor. Na základě toho můžeme 
potom hodnotit i náš modlitební život. Co se povedlo, čeho jsme docílili, jak naše 
sbory rostou, jak se obracejí noví lidé, apod. Jakub jasně říká, že lidé nemají, pro-
tože neprosí, a když už prosí, prosí špatně. V popředí jsou jejich vášně a touhy 
(Jk 4,1–3). 

O Jakubovi se traduje, že měl kolena jako velbloud. Jestli jste někdy viděli ko-
lena velblouda, jistě jste zjistili, že jsou hrubá, tvrdá, působí „zmačkaně“. Jistěže 
tak Jakubova kolena nevypadala doslova. Jde o výstižný popis, jak poukázat na 
délku Jakubových modliteb. 

Jakub, Pavel a vůbec celá raná církev je pro nás v dnešní době usvědčujícím 
příkladem modlících se křesťanů. Jejich postojem bychom se měli inspirovat a 
měli by pro nás být někdy i zahanbujícím příkladem toho, co Bůh může vykonat 
skrze jednotlivce nebo církev, která se modlí. 

Alois Klepáček
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V malém městečku trávil dovo-
lenou novinář. Po několika 
dnech relaxace ho napadlo, že 

by mohl napsat něco zajímavého 
z tohoto městečka. Oslovil v parku 
solidně vypadajícího staršího člově-
ka s otázkou: „Pane, narodil se ve 
vašem městě nějaký velký člověk?“ 
Dotázaný mu odpověděl: „Ne, zde 
se rodí jen malé děti.“

Podobně je to i s duchovním na-
rozením. Je to úžasné Boží dílo, kdy 
z člověka duchovně mrtvého se 
skrze znovuzrození stává Boží dítě. 
Nejistota se mění v jistotu, smutek 
v radost, otroctví hříchu ve svobodu. 
Ale i když je změna jakkoliv drama-
tická, je to jen začátek. Do duchovní 
zralosti a dospělosti musí člověk po 
svém znovuzrození dorůst. A právě 
v tom mají i znovuzrození křesťané 
nejednou zmatek. 

Několik let po svém obrácení jsem 
prožil výraznou duchovní zkušenost, 
kterou jsem pak dlouho považoval 
za své znovuzrození. Počínal jsem 
si, jako kdybych své tělesné naro-
zení začal počítat od doby, kdy jsem 

začal mluvit nebo kdy jsem začal 
číst a psát. Asi to bylo dáno tím, s 
čím jsem se běžně setkával: znovu-
zrození bylo posuzováno podle no-
voty života, podle převratnosti změn. 
Teprve později jsem pochopil, že 
znovuzrození je Boží akt a nelze ho 
zaměňovat s výraznými znaky novo-
ty života. Tak jako tělesné narození 
se nepočítá od pozdějších výraz-
ných změn, tak i duchovní narození 
se nepočítá až od doby výrazných 
duchovních změn a vyzrání.

Ti, kteří přijali Ježíše Krista, kteří 
věří v jeho jméno, se narodili z Boha 
(Jan 1,11-12). Tím začíná duchovní 
život. Někdy od počátku hodně vý-
razný, jindy mdlý a slabounký, ale 
život začal. Život jako takový se ni-
kdy nedá vyjádřit v procentech, on 
buďto je, nebo není. Může být jen 
na 100 % nebo vůbec. Kvalita života, 
to je již něco jiného. Duchovní růst 
může být mimořádný, přiměřený a 
žel, i opožděný. Po letech, kdy zno-
vuzrozený křesťan měl již dorůst do 
duchovní zralosti, může se  stále 
chovat jako duchovní nemluvně 

(Žid 5,12-13). Cílem křesťana je 
dorůstat v Krista, stát se duchovně 
dospělým (Ef 4,14-15). Kdo dospěl 
k tomuto cíli? Apoštol Pavel pokor-
ně vyznává: „Nemyslím, že bych již 
byl u cíle anebo dosáhl dokonalosti“ 
(Fil 3,12).

Díky Bohu, věčný život není vázán 
na naši dokonalost, ale na znovu-
zrození. Ale tak, jako po tělesném 
narození následuje růst a dospívání, 
tak i po duchovním narození by měl 
následovat oddaný život našemu 
Spasiteli. Apoštol Pavel to vyjádřil 
slovy: „Vždyť nás má ve své moci 
láska Kristova – nás, kteří jsme po-
chopili, že jeden zemřel za všech-
ny, a že tedy všichni zemřeli; a za 
všechny zemřel proto, aby ti, kteří 
jsou naživu, nežili už sami sobě, ný-
brž tomu, kdo za ně zemřel i vstal“ 
(2 Kor 5,14-15).

O tíži a radosti modlitební-
ho života rozmlouval re-
daktor Idey Karsten Huhn 

s Kurtem Schererem, ředitelem 
rozhlasového vysílání evangelia 
a vedoucím pastoračního odbo-
ru. V roce 1995 se musel Sche-
rer kvůli vážnému onemocnění 
vzdát své práce.

R: Pane Scherere, jak vypadá váš 
modlitební život?

Sch: Je živý. S Ježíšem si vymě-
ňuji své myšlenky, mám s ním stálý 
kontakt. Modlitba patří k mému ži-
votu jako dýchání. Význam modlitby 
se stal pro mne s přibývajícími roky 
stále důležitějším. Dříve jsem praco-
val podle hesla: „Modli se a pracuj“ – 
práce měla přednost před rozmluvou 
s Bohem. Dnes je pro mne modlitba 
na prvním místě.

R: Co způsobilo tuto změnu?
Sch: Po zdravotních problémech 

následoval infarkt, po něm operace 
srdce. Od té doby jsem pacient s bo-
lestmi. Svůj život jsem musel zcela 
nově uspořádat.

R: Je infarkt nutný, aby se člověk 
více modlil?

Sch: Ne, ale v mém případě tomu 
tak bylo, že teprve tímto způsobem 
jsem se dostal k přetvářejícímu zá-
žitku. Můj život získal větší duchovní 

zralost. Např. s citováním slov z Bible 
druhým lidem jsem se stal opatrněj-
ším. Jsou sice pravá a správná, ale 
v mnohých životních situacích ne-
jsou příhodná. Skrze své onemocně-
ní jsem také získal hlubší schopnost 
vcítění. Dnes mně lidé důvěřují spíš 
proto, že jsem sám nemocný. Ne-
mocný člověk mi neřekne: „Tobě se 
to snadno mluví.“

R: Jak se modlíte?
Sch: Vedu si modlitební deník. Do 

levého sloupce zanesu své prosby 
s datem, do pravého zapisuji, kdy a 
jak mně na ně Pán Bůh odpověděl.
 R: Je pravý sloupec ve vašem dení-
ku hodně vyplněn?

Sch: Asi ze 60%. To ovšem nezna-
mená, že se modlitby naplnily dle 
mého přání – vždyť existuje také po-
žehnání nevyslyšených modliteb.

R: Co má být požehnáním při nevy-
slyšených modlitbách?

Sch: Někdy teprve při zpětném po-
hledu poznáváme, že Bůh viděl dál 
než my, když moji původní modlitbu 
nevyslyšel. Po svém zasažení infark-
tem jsem se stále s Bohem dohado-
val: „Proč, můj Bože?“ a měl jsem 
mnoho dalších otázek. Abych zde 
mohl být jako duchovní pastýř pro 
druhé, jsou moje zkušenosti z nemo-
ci požehnáním.

R: Neznáte žádnou pochybnost o 
smyslu modlitby?

Sch:. Pochybnost o smyslu mod-
liteb? NE.

R: Odkud berete tuto jistotu? Filo-
zof Friedrich Nietzsche napsal: „Bůh 
neslyší – a kdyby slyšel, neuměl by 
přesto pomoci.“

Sch:. Tento výrok hovoří o zklama-
ném očekávání. Asi se Nietzsche za-
býval moc málo Biblí a jejím převede-
ním do života. Neboť pravé modlení 
je věc srdce, ne mozku.

R: Ježíš slíbil: „A věříte-li, dostanete 
všechno, oč budete v modlitbě pro-
sit.“ Proč to nefunguje?

Sch: Protože nejsme vždy zajedno 
s Boží vůlí.

R: Není Boží vůlí, aby chromí chodi-
li, slepí viděli a hluší slyšeli?

Sch: To je jeho vůle. Přesto není 
rozhodující, zda můžu chodit, slyšet 
a vidět, ale rozhodující je svatý vztah 
s Bohem. Myslete na deset malo-
mocných, které Ježíš uzdravil. Jen 
jeden z nich byl skutečně uzdraven 
– v biblickém smyslu, protože vzdal 
Bohu čest po svém uzdravení. Přiro-
zeně i u mně zůstaly některé otázky 
nezodpovězené.

R: „Modlitba nemůže mít žádný ob-
jektivní úspěch, nýbrž jen zpětný úči-
nek, kterým je uklidnění a narovnání 
mysli,“ napsal filozof Immanuel Kant.

Sch: Modlitba přirozeně napřimuje 
mou mysl – ale je víc než to! V modlit-
bě zakouším Boží sílu. Tu nevyrobím 
sám ze sebe. V mém životě jednodu-
še existuje. V mnoha situacích můžu 

Znovuzrození a nový život  Milan Kern 

PROČ MODLITBA NEMŮŽE BÝT NIKDY NUDNOU
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acitovat slova 73. žalmu, 23. verš: „Já 
chci být ustavičně s Tebou, uchopils 
mě za mou pravici.“

R: Když Bůh tak jako tak všechno 
ví, ví, co potřebujeme, dřív než jej 
prosíme. Proč se tedy máme ještě 
modlit?

Sch: Komunikace patří ke každému 
vzájemnému vztahu. Ačkoliv dobře 
znám svou manželku, po 47 letech 
manželství, nepřestávám s ní mluvit. 
Když přestanete s druhým komuni-
kovat, vztah umírá. Tak zakrní mnozí 
křesťané ve svém životě, protože je-
jich modlitební život nemá žádný řád.

R: Jak se učíme pravidelně modlit?
Sch: Jednoduše. Jen učením se 

stává člověk učeným a k tomu je po-
třebí kázně.

R: Není to zákonické, když se člo-
věk sám nutí k modlitbě?

Sch: Ne, to je dokonce biblické. To 
se ozývá např. ve slově „učedník“, 
následovník Pána Ježíše. 

V angličtině jde o slovo „disciple“ 

– a to už ukazuje na disciplinu.
R: Co když modlitba je rozmluvou 

jen se sebou samým? Existují modlit-
by, které nemají význam?

Sch: Jsou egoistické modlitby – a 
ty jsou většinou bezvýznamné. Kdo 
nehledá Boží čest, vede rozmluvu 
jen se sebou samým, jako to dělali 
farizeové. U mnohých se ozývá chvá-
lení Boha jen tehdy, když jejich přání 
byla naplněna. Toto nebezpečí exis-
tuje, a proto musíme vždy znovu činit 
pokání, tedy obrátit se a obnovit své 
myšlení.

R: Jak máme chodit s modlitbou 
všedním dnem?

Sch: Modlíme-li se každý den za 
něco jiného, např. křesťanské dílo, 
pastory, nemocné a osamělé, za 
politiku, za zmírnění různých krizí ve 
světě – zůstává modlitba vysoce ak-
tuální a zajímavá. Nemůže být nikdy 
nudnou. Ve vyprahlých úsecích své 
cesty si můžeme přivlastnit modlitby 
jiných (žalmy, texty písní, zformulo-

vané modlitby apod.) A pak je ještě 
nutné, abychom druhým vyprávěli o 
vyslyšení modliteb, protože to druhé 
povzbuzuje k modlitbě.

R: Jaké vyslyšení modliteb jste pro-
žil v poslední době?

Sch: Nedávno jsem ležel kvůli ko-
lapsu v nemocnici a byl jsem umístěn 
do třílůžkového pokoje. Prosil jsem 
Boha o ulehčení a při návazném po-
bytu na neurologii jsem skutečně do-
stal jednolůžkový pokoj. Moje srdce 
bylo radostné a vděčné.

R: Jak se máme bez přestání mod-
lit?

Sch: Modlete se bez přestání – tak 
to čteme v 1. Tes. 5,17. Modlitba je 
otázkou našeho smýšlení – nejedná 
se o stálé mluvení, někdy stačí krátká 
střelná modlitba. Měli bychom si být 
vědomi toho, že Bůh je pro nás dosa-
žitelný v každé chvíli. 

        Idea – Karsten Huhn
 Přel. E.T.    

Každodenní chození s Pánem 
Ježíšem si nedokážu předsta-
vit bez ranního ztišení. V úvodu 

každého dne stojí za to předkládat 
Bohu prosby a díky, číst Boží Slovo a 
zamýšlet se nad ním. Jde o čas, kdy 
Bůh pracuje a proměňuje moje srdce. 
Soustřeďuje moji mysl na sebe sama. 
Stojí za to si přivstat, než přijdou 
všechny ty povinnosti, které musíme 
udělat. Kolikrát se mi stalo, že jsem 
ranní ztišení vynechal a podle toho 
také den vypadal.

Někdo odkládá ztišení až na večer. 
Věřím však, že je lépe nechat se Bo-
hem připravit již ráno, kdy je celý den 
ještě před námi. Večer už je člověk 
unavený a ospalý. Se srdcem připra-
veným od Boha pak vstupuji do všed-
ního dne (starosti, práce, nutnosti 
všedního dne, vše, co musím a také 
co bych chtěl).

Co je nejdůležitější?
Je nutné vědět, které věci jsou důle-

žité a které nejdůležitější. Podle toho 
si den plánuji. Ty nejdůležitější věci 
mají přednost před vším ostatním. 
Tím nechci říci, že práce je tak důle-
žitá, že má přednost před Pánem. To 
naprosto ne! Ale když pracuji, snažím 
se pracovat s Pánem - v mysli, v srdci, 
v modlitbě, v uvažování. Přemýšlím 
o Jeho Slovu neustále.

Takhle s Ním mohu být stále v jaké-
koli činnosti.

Vnímat Boží přítomnost a sou-
střeďovat svou mysl na Boha je to 
nejlepší, co mohu dělat.                 

Jistě, myšlenky mohou utíkat, a 
také utíkají. Také nejsem dokonalý, 
ale snažím se učit.

Bohu se líbí čisté srdce.
Další věcí mého života je usilování 

o čisté srdce. (Přísloví 4, 23) Existuje 
mnoho způsobů, jak si člověk vědo-
mě, ale i neúmyslně či nedbale může 
zaneřádit svoje nitro. Svým jazykem, 
zlým skutkem, nečistou myšlenkou, 
nečistým pohledem, třeba jen po-
sloucháním horoskopů a jiné.

Čisté srdce je pro můj život důleži-
té. O takové srdce Bůh stojí a takové 
se Mu líbí. Jestliže se Mu líbím, mám 
z toho radost i já. Vždyť 
poslušnost je vlastně 
chvála. Chvála Jemu a 
já Jej chci chválit.  I po-
slušností. Takto mohu 
Ježíše Krista odrážet na 
svém životě.

Chození s Pánem 
bez Jeho neustálého 
poznávání by bylo těž-
ké.

Proto je pro můj život 
důležité studium Božího Slova - BIB-
LE a prostřednictvím Jeho Slova Jej 
víc poznávat. Rád si přečtu i dobrou 
křesťanskou literaturu, která mi v 
mnohém již pomohla a ujasnila mi 
některé věci v mém životě.

Co musíš a co nesmíš?
Kdysi dávno jsem přemýšlel o tom, 

kolik jen je Božích přikázání a co 
všechno bychom měli zachovávat, že 
není možné vše zvládnout. Později 
jsem pochopil, že život s Pánem není 
o tom, že „musíš a nesmíš“, ale zalíbit 
se Pánu.

Vše je shrnuto ve slově o milování 
Boha a bližního (Matouš 22, 37-40).

Často upadám a klopýtám.

Další důležitá ob-
last mého života v 
Pánu je aktivita. Je-
žíš nás vyzývá, aby-
chom byli aktivními 
křesťany, abychom 
se zapojili do Jeho 
díla. Pro mne to 
znamená uvádět v 

čin Boží slovo, být účasten bohoslužeb, 
hlasitých modliteb, hudbou a zpěvem 
oslavovat Boha, sloužit slovem, dává-
ním desátků, zapojovat se do sborové 
činnosti. Vždyť víra se ukazuje na skut-
cích. Přesto že jsem Boží dítě, často 
upadám a klopýtám. Vím to.       

Bůh nechce, abychom žili v hříchu. 
Každý večer zakončuji modlitbou.                                                                                          
  Modlitbou v pokání. Je to pro mě ži-
votně důležité. Jen tak mohu s čistým 
svědomím a srdcem a s Božím poko-
jem uvnitř ulehnout ke spánku.

Proto si každodenní chození 
s Pánem Ježíšem nedokážu před-
stavit bez ranního ztišení.

Každodenní chození s Pánem Petr B.
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„Proste a dostanete; hľadajte 
a nájdete; klopte a bude vám 
otvorené. Lebo každý, kto prosí, 
dostane; a kto hľadá, nájde; a 
kto klope, tomu bude otvorené. 
Alebo či je medzi vami človek, 
ktorý by dal synovi kameň, keď 
si prosí chleba? A keď si prosí 
rybu, či mu podá hada? Keď 
teda vy, hoci ste zlí, viete dávať 
svojim deťom dobré dary, o čo 
skôr dá dobré veci váš Otec ne-
beský tým, čo Ho prosia!“

Mt 7, 7 – 11

Je Boh „zlatá rybka“?
Túžili ste už niekedy chytiť zlatú 

rybku, ktorá by vám vyplnila tri aké-
koľvek želania? Alebo mať k dispo-
zícii takú Aladinovu zázračnú lampu 
s džinom, ktorý vám splní, čokoľvek 
si zaželáte? Pravdepodobne väčši-
na z nás niekedy takúto túžbu mala. 
Možno si dokonca viete spomenúť, 
kedy ste mali takú túžbu a čo by ste 
si priali. Schválne, uvažovali ste nie-
kedy nad tým, ktoré tri želania by ste 
mali, keby ste chytili zlatú rybku?

V nadpise uvedené verše z Písma 
so zasľúbením Pána Ježiša, ako aj 
viaceré ďalšie miesta, kde sú podob-
né zasľúbenia, vyvolávajú dojem, že 
my veriaci máme ešte väčšiu a lep-
šiu šancu. Môžeme mať nielen tri 
želania, ale môžeme prosiť a dostať 
od Pána Boha všetko, o čo prosíme. 
Funguje Pán Boh ako nejaká „su-
perzlatá“ rybka, ktorá plní želania? 
Z vlastnej skúsenosti vieme, že to tak 
nie je. Čo však potom s týmito za-
sľúbeniami, ktoré nám sám Pán Boh 
dáva? Sú nepravdivé? Keď ich vytrh-
neme z celku Božieho Slova, tak si 
môžeme na ich základe vytvoriť myl-
ný obraz Pána Boha ako zlatej rybky. 
Preto je potrebné pozrieť sa na tieto 
verše v súvislosti s ostatnými verša-
mi a pravdami Božieho Slova, aby 
sme ich správne pochopili.

Modlitba lepšia než posudzova-
nie

Prečítané verše sú zaznamenané 
v kontexte Pánovej Kázne na hore, 
v jej záverečnej časti medzi veršami 
o posudzovaní (7, 1–5) a takzvaným 
„zlatým pravidlom“ vo vzťahu k ľuďom 
vo verši 12. Tieto verše hovoria vlast-
ne o modlitbe a vytvárajú v kontexte 
celej kapitoly akýsi kontrast, alebo 
kresťanskú alternatívu k posudzova-
niu a odsudzovaniu, ktoré je nám ľu-
ďom také blízke. Ak sa budeme naj-
prv úprimne modliť za tých, ktorých 

chceme kritizovať, určite nájdeme 
správne riešenie problémov. Prá-
ve na základe vytrvalej modlitby za 
druhých ľudí potom dokážeme to, k 
čomu nás vyzýva 12. verš - namiesto 
posudzovania robiť to a správať sa 
k nim tak, ako chceme, čo chceme, 
aby oni konali nám.

Sotva si možno predstaviť lep-
ší, radostnejší, alebo väčšiu útechu 
poskytujúci výrok, ktorý vyzbrojuje 
človeka proti všetkým neistotám a 
možnostiam na tomto svete, ako ten, 
ktorý tu čítame. Je to jedno z tých 
súhrnných a milostivých zasľúbení, 
aké možno nájsť iba v Biblii. Nieto nič 
povzbudivejšie, keď sa pozeráme na 
život so všetkými jeho úskaliami, v 
ústrety neznámej budúcnosti. 

Tento odstavec nie je v Kázni na 
hore prvým poučením o modlitbe. 
Ježiš nás už varoval pred farizejským 
pokrytectvom a pohanským formaliz-
mom a dal nám svoj model modlitby. 
Teraz nás však aktívne povzbudzuje, 
aby sme sa modlili, a dáva nám nád-
herné sľuby. 

Predkladajme svoje prosby
Ježiš sa snaží vyryť svoje sľuby do 

našej mysle najprv úderným opako-
vaním „proste, hľadajte, klopte“ (dá 
sa to vykladať aj ako stupňovanie 
prosieb a naliehania). Aj dieťa, keď je 
jeho matka alebo otec nablízku, tak 
prosí, ak je niekde inde – hľadá, ak sú 
zavretí vo svojej izbe, tak klope. Všet-
ky tri slovesá v prítomnom rozkazo-
vacom spôsobe však majú zdôrazniť 
vytrvalosť, s akou máme predkladať 
svoje prosby Bohu. Po druhé, sľuby 
sú vyjadrené všeobecným konštato-
vaním: (8 v.). V kontraste s predchá-
dzajúcou naliehavosťou príkazu pô-
sobí toto prosté konštatovanie veľmi 
silne. Po tretie, Ježiš ilustruje svoje 
sľuby jednoduchým podobenstvom 
o otcovi, ktorý dáva svojim deťom 
dary (9 –11). S podobnou situáciou 
sa stretávali Ježišovi poslucháči kaž-
dý deň a aj dnešní rodičia sa s ňou 
stretávajú denno-denne, preto tomu-
to príkladu veľmi dobre rozumieme. 

Pri výklade tohto textu je obzvlášť 
dôležité nevytrhávať ho z kontextu 
okolitých odsekov a ani ostatných 
výrokov Písma. Prečítaný text a aj 
ďalšie s ním súvisiace výroky Pána 
Ježiša v Písme o vypočutí všetkých 
našich prosieb zvádza niektorých 
ľudí k domnienke, že to znamená, že 
čokoľvek budeme od Boha žiadať, to 
nám dá. Prichádzajú pred Boha so 
svojimi žiadosťami a keď ich Boh ne-
vyplní podľa ich predstáv, obviňujú 
ho, že neplní svoje zasľúbenia. Tento 

výrok nie je univerzálnym zasľúbe-
ním, že Boh je povinný urobiť všetko, 
čo len budeme od neho žiadať. Nie 
je automat na modlitbičky alebo zla-
tá rybka.

Proste, hľadajte, klopte
Už prvé slovo proste vyjadruje 

spôsob, akým máme a môžeme 
pred Boha pristupovať. Môžeme ho 
pokorne prosiť, nie žiadať. Modlitba 
a prosba o milosť k Bohu poskytu-
je riešenie, keď vo vedomí vlastnej 
hriešnosti (keď odhalíme brvno vo 
svojom oku) a v poznaní našej nedo-
statočnosti vo svetle Ježišových slov 
v Kázni na vrchu stojíme pred Bo-
žou svätosťou a nevidíme východis-
ko. Preto nám Pán Ježiš hovorí toto 
zasľúbenie. Je východisko - proste, 
hľadajte, klopte vytrvalo o Božiu mi-
losť a dostanete ju. Len človek, ktorý 
spozná svoju biedu, pozná zúfalstvo 
nad sebou samým, človek, ktorý na-
ozaj spozná, ako veľmi potrebuje Bo-
žiu milosť, začne naozaj prosiť o túto 
milosť pre seba, ale aj pre iných ľudí.

Druhé slovo hľadajte nadväzuje na 
výrok „Hľadajte najprv kráľovstvo Bo-
žie“. Čo hľadáme vo svojich životoch 
a vo svojich modlitbách? Ak hľadá-
me najprv kráľovstvo Božie, určite ho 
nájdeme a nájdeme aj ostatné veci, 
ktoré potrebujeme k svojmu životu. 
Ak však hľadáme svoj prospech a 
pominuteľné veci, môžeme stratiť to 
najdôležitejšie - večný život, Boha, 
Božie kráľovstvo. Hľadať znamená v 
tomto kontexte aj hľadať a napĺňať 
Božiu vôľu. Ak ju skutočne hľadá-
me, ak ju chceme spoznať, Boh nám 
ju zjaví. Ak ju spoznáme a prosíme 
v súlade s Jeho vôľou, určite nám 
dá všetko, o čo prosíme. Hľadanie 
však znamená aj trpezlivosť. Možno 
nenájdeme hneď, môže to trvať dlh-
šie, ale dôležité je vytrvať v hľadaní 
a prosbách. Pán Ježiš nám prisľubu-
je, že určite nájdeme.

Tretie slovo hovorí o klopaní. Príkaz 
klopte dotvára obraz vytrvalých pro-
sieb. Lukáš ho vo svojom evanjeliu 
ilustruje podobenstvom o priateľovi, 
ktorý klope o polnoci a neprestane, 
kým nezíska chlieb, ktorý potrebuje. 
Aj my máme vytrvalo a až žiadostivo 
klopať a žiadať od Boha chlieb živo-
ta -- Jeho slovo, aby sme sa ním na-
sýtili a aby sme ho vedeli poskytnúť 

Prisľúbenie pre vytrvalú prosbu
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aj naším priateľom. Ak chceme byť 
naozaj Božími mužmi a ženami, ak 
Boha skutočne chceme poznať, krá-
čať s ním a okúšať tie Jeho nesmier-
ne požehnania, musíme vytrvať v 
dennodennom prosení. Musíme cítiť 
ten hlad a smäd po spravodlivosti, a 
potom budeme nasýtení. Modlitebný 
zápas je asi slabinou väčšiny kresťa-
nov. Častokrát sa za veci alebo ľudí 
pomodlíme, ale nemodlíme. Vieme 
sa pomodliť, ale nevieme sa dosta-
točne vytrvalo modliť. Preto prosme 
Pána, aby nás naučil modliť sa. A 
práve preto nás Pán tak dôrazne 
upozorňuje práve týmito slovami na 
vytrvalosť v prosbách a modlitbách.

Máme privilégium
Všetko toto môžeme robiť - teda 

predkladať svoje prosby a žiados-
ti Bohu vo vedomí, že On je naším 
Otcom. Predstavenie Pána Boha ako 
nášho nebeského Otca bolo čímsi 
novým, čo priniesol Pán Ježiš. Ani 
vyvolený izraelský národ neoslovoval 
predtým Boha slovkom Abba. Žiad-
ny Žid by sa neodvážil takto osloviť 
Boha. Ježiš to činil a zmocňoval a 
učil tomu i svojich učeníkov. Toto 
privilégium, že môžeme prichádzať 
k Pánu Bohu ako k svojmu Otcovi, 
sme získali v Jeho Synovi Pánovi Je-
žišovi Kristovi, lebo „tým, čo ho prijali, 
dal moc stať sa dietkami Božími.“ (J 
1, 12). To je ten jednoduchý, a pritom 
taký úžasný základ a vysvetlenie pre 
naše modlitby. Boh je náš Otec, my 
sme Jeho deti a modlitba je spôsob, 
ako k Nemu prichádzame so svojimi 
prosbami. Základným problémom 
v modlitbe je, keď sa tento rozmer 
vzťahu dieťa – otec vytratí a my sa 
ho snažíme v modlitbe nahradiť ne-
jakým iným prístupom. Mnohým ľu-
ďom sa zdá príliš naivné a prosté pri-
chádzať pred Boha ako dieťa. Chcú 
tam byť skôr ako obchodný partner 
či podriadený zamestnanec alebo 
ako zákazník, ktorý využíva ponúka-
né služby.

Sú aj námietky
Proti tomuto jednoduchému Bo-

žiemu zasľúbeniu (v. 7 – 8) vznášajú 
mnohí ľudia svoje prešpekulované 
námietky:

1) Modlitba je nevhodná – Boh ne-
potrebuje, aby sme mu oznamovali, 
čo nemáme. Ježiš predsa sám pove-
dal, že náš Otec Nebeský vie, čo po-
trebujeme, a dá nám to. Nemusíme 
teda prosiť. Jeho dary nezávisia od 
našich prosieb. Rodičia tiež dávajú 
deťom, aj keď neprosia. Dôvod, pre-
čo Božie dávanie závisí od našich 
prosieb, nie je v tom, že by Boh ne-
vedel, čo potrebujeme, alebo by nám 
to nechcel dať a musíme Ho preho-
várať. Problém nie je v tom, či je Boh 

pripravený dávať, ale v tom, či sme 
my schopní prijímať. Nebeský Otec 
svoje deti nerozmaznáva. Nezahrňu-
je nás darmi, či chceme alebo nie, či 
sme pripravení alebo nie. Modlitbou, 
tým, že formulujeme svoju potrebu a 
prosíme o to, vyjadrujeme svoju zá-
vislosť na Bohu a pokoru.

2) Modlitba je zbytočná – Mnohí 
ľudia, kresťania, vidiac ľudí okolo 
seba, si povedia: „Modlitba je zby-
točná. Veď ten, kto sa nemodlí, má 
bez modlitby tie isté veci, ktoré my 
dostávame s modlitbou. Majú, čo 
potrebujú, zo svojej práce a nemod-
lia sa za to.“ Musíme však rozlišovať 
medzi Božími stvoriteľskými darmi, 
ktoré dáva každému človeku (napr. 
úrodu, potravu, život), či prosí alebo 
nie, a medzi Božími vykupiteľskými 
darmi, ktoré dáva ako Otec – to nie 
sú hmotné veci (spasenie, odpuste-
nie, pokoj, rast viery, nádeje a lásky, 
vyslobodenie od zlého).

3) Modlitba je neúčinná – Opač-
ným problémom mnohých ľudí je, že 
Boh nedáva mnohým, ktorí prosia a 
preto považujú modlitbu za zbytoč-
nú. Ježišove sľuby nie sú bezpod-
mienečné. Bolo by absurdné myslieť 
si, že Boh funguje ako zlatá rybka 
alebo duch z Aladinovej lampy. Boh 
vie, čo človek potrebuje, a nakladá s 
ním ako so svojim dieťaťom. Čo keby 
nerozumné deti skutočne prosili o 
kameň alebo hada? Ani jeden zod-
povedný rodič by nedal dieťaťu nie-
čo, čo by mu uškodilo, lebo je múdry 
vo svojej láske k dieťaťu. My sa však 
čudujeme a chceme po Bohu, aby 
bol takým nezodpovedným Otcom. 
On nedá kameň a hada, ale chlieb a 
rybu. Ani jedna prežitá modlitba nie 
je zbytočná, určite sa dočká vypoču-
tia. Lenže vypočutie nebude v tom, 
že Boh splní vôľu modliaceho sa, ale 
že Jeho vôľa sa stane pri ňom účin-
ná. Boh sa neriadi našou nedokona-
losťou, ale svojou múdrosťou. Boh 
nám nikdy nedá niečo zlé, a pretože 
je Bohom, nikdy sa nemýli v rozo-
znávaní dobrého a zlého. Pozemský 
otec môže urobiť chybu, domnieva 
sa, že koná pre dobro dieťaťa, ale 
neskôr zistí, že urobil chybu. To sa 
nemôže stať nebeskému Otcovi. Mô-
žeme byť vďační, že On nám nedá 
hada alebo kameň, keď o to prosíme. 
Niekedy nám však dá veci, za ktoré 
prosíme, a ktoré nám neskôr prinesú 
trápenie, aby sme sa poučili.

Rozoznať dobré veci
Vrcholným darom je, že nám dáva 

Ducha Svätého - s ním nám dáva 
všetko, všetku milosť, dary a potrebné 
schopnosti. Len ten rozozná, čo Boh 
naozaj dá, kto prosí, hľadá, klope. Je 
rozdiel medzi tým, či hľadá a prosí 
alebo klope u niekoho, o kom nevie, 

či je dobrý, alebo u Otca nebeského. 
Je rozdiel, či človek prosí, hľadá a 
klope zo zúfalstva a bez nádeje, ale-
bo v istote, že Boh dá v pravý čas 
práve to, čo potrebujeme. Prosenie, 
hľadanie a klopanie teda neznamená 
jednoducho, že ak budeme prosiť o 
čokoľvek, čo sa nám zazdá, ihneď to 
i dostaneme. Význam toho je: pros-
te o hociktorú z vecí, ktoré sú dobré 
pre vás, na spasenie vašich duší, na 
vaše zdokonalenie, za všetko, čo vás 
privádza bližšie k Bohu, rozširuje váš 
život a je skutočne dobré pre vás, a 
On vám to dá. On nám nedá veci, 
ktoré by nám škodili, aj keby sme sa 
my nazdávali, že sú to dobré veci. Ak 
túžime viacej sa podobať Kristovi a 
hľadáme vlastnosti, ktoré boli v Jeho 

živote, nájdeme ich, On nám ich dá. 
Prisľúbenie je, že ak prosíme o dobré 
veci, náš nebeský Otec nám ich dá.
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Vážený bratře tajemníku,
chtěli bychom přinést čtenářům 

Rozsévače nejpodstatnější infor-
mace ze Sjezdu delegátů ČR, kte-
rý se konal dne 21. března 2011 
v Praze. 

R: Kdybyste měl charakterizovat le-
tošní sjezd delegátů jedním slovem, 
jaké by to bylo slovo a proč?

Pokoj. Mám silný pocit, že nám Pán 
Bůh dal na sjezdu ochutnat pokojného 
jednání. Ne snad, že by jednání bylo 
bez střetů různých názorů, ale obešli 
jsme se bez vzájemného obviňování 
a osobních výpadů. Po mnoha letech 
bouřlivých jednání, které doprovázely 
někdy i osobní urážky nebo shazová-
ní opodstatněných dotazů či návrhů, 
jsme se více posunuli k bratrskému a 
přitom konstruktivnímu jednání. Ale je 
to jen začátek, věřím, že naše sjezdová 
jednání mohou být ještě více konstruk-
tivnější.

R: Co považujete za nejdůležitější 
bod usnesení?

Velmi těžko posuzovat, jaký bod 
usnesení je nejdůležitější. Díky diskuzi, 
která přijetí každého bodu předcháze-
la, jsou vlastně všechny body velmi vý-
znamné. Byly vyslechnuty a projedná-
ny připomínky delegátů. Některé body 
usnesení tak byly v průběhu projedná-
vání korigovány k obecně přijatelnému 
výslednému znění. Mám-li přesto jme-
novat konkrétní body usnesení, jsou to 
z mého subjektivního vnímání body č.1 

a 7. bod č.1 proto, že uzavírá kapitolu 
hospodaření nejen roku 2009. Neu-
zavírá ji přitom alibisticky, bez přizná-
ní, že ne vše bylo konáno správně a 
v souladu s našimi řády. Také delegáti 
sborů, respektive sbory, které zastu-
pují, vyjadřují v tomto bodě svůj díl od-
povědnosti. To považuji za velmi per-
spektivní pro další rozvoj Jednoty. Bod 
č.7, protože schválení Organizačního 
řádu bylo již léta odkládáno a přitom 
bylo potřebné. Jistě, nový Organizač-
ní řád nepřináší převratné změny, ale 
více reflektuje současnou situaci naší 
Jednoty a poskytuje například jasnější 
pravidla pro jednání a rozhodování na 
všech úrovních Jednoty.

R: BJB v ČR velice rychle reaguje 
na krizové situace ve světě také pro-
střednictvím krizového fondu. Změnilo 
se na podmínkách jeho využívání něco 
podstatného?

Rychlá reakce BJB v ČR na krizové 
situace je do určité míry dána aktiv-
ním přístupem výkonného výboru (VV). 
Protože komise spravující krizový fond 
nemohla pracovat v podobě, jakou 
předpokládala Pravidla hospodaření 
s fondy, suploval její činnost celý VV. 
Ve vztahu k zahraničním krizovým udá-
lostem přijal VV strategii, pomáhat pro-
střednictvím Světového svazu baptistů 
nebo Evropské baptistické federace. 
V případě domácích krizových událostí 
jsme šli cestou spolupráce s místními 
sbory BJB, které mohou cíleně a efek-
tivně realizovat pomoc Jednoty. Jsme 
přesvědčeni, že to velmi dobře fungu-
je. Díky rozhodnutím Sjezdu delegátů 
nastala změna nejprve ve správě krizo-
vého fondu. Fond nyní může skutečně 

spravovat tříčlenná komise, samozřej-
mě i nadále ve spolupráci s celým VV. 
Dalším významným rozhodnutím je, že 
správce fondu nyní může poskytnout 
krizovou pomoc i bez vyhlášení sbírky 
(ovšem s omezeními danými usnese-
ním Sjezdu delegátů). To dosud ne-
bylo možné. Díky tomu bude možné 
využít prostředky, které na fondu jsou 
a stále přibývají a přitom je nebylo 
možné průběžně použít. Také nebude 
nutné, aby na každou krizovou událost 
sbory konaly sbírky, a tedy mohou více 
podpořit své vlastní projekty, ať již dia-
konické či misijní.

R: Kromě organizačních a finančních 
rozhodnutí byly přijaty do svazku BJB 
dva nové sbory. Můžete stručně po-
psat okolnosti, které je přivedly do naší 
Jednoty?

Přijetí dvou nových sborů do svaz-
ku Jednoty je výsledkem misijní prá-
ce rusky mluvícího sboru Vinný kmen 
v Praze 3. V podstatě šlo o osamostat-
nění misijních stanic sboru. V České 
republice je velký potenciál misijní prá-
ce mezi rusky mluvícími cizinci, kteří 
přišli za prací nebo zde chtějí žít trvale. 
Již od počátku existence sboru Vinný 
kmen působí jeho členové v dalších 
městech naší země. Tato práce vyús-
tila v osamostatnění Plzně a Prahy 13. 
K plzeňskému sboru se také přičlenila 
stanice Vinného kmene v Karlových 
Varech. Věříme, že se i tyto nové sbory 
budou rozvíjet a misijně působit.

Rozhovor vedl šéfredaktor 
Rozsévače Stano Kráĺ

– odpovídal tajemník BJB ČR 
Luděk Šíp

Lukáš 13, 1 – 9

Svedectvo o šanci 
na zisk alebo stratu

Na jar, keď sa slnko veľmi snaží a 
s prvou senosečou sa mláďatá 
rodia, lásky sa stretávajú, aby bolo 

dosť času myslieť na zimu. Lebo zima sa 
naozaj spýta, čo si robil v lete. Semená 
sa sejú, sadia rastliny, a už sa všetci te-
šia na plody lásky a plody leta. Tiež je to 
čas vojen, niekedy sa začínajú, niekedy 
sa končia.

Začiatok vojny sa oplakáva, koniec 
oslavuje. Oslavuje sa i mnoho rokov  po 
ukončení vojny. A tak sa niekedy stretne 
čas, keď sa z jednej vojny prechádza do 
druhej a figovníky mlčia.

V evanjeliu čítame o figovníku, čo už tri 
roky nerodil...

Ľudský úsudok by tento strom nevá-
hal vykoreniť a spáliť, celkom tak, akoby 
to, čo nie je užitočné, nemalo šancu na 
život, a to najradšej ihneď. Boží úsudok 
káže čakať, okopať, pohnojiť, počkať, dať 

príležitosť a pomôcť bez odsúdenia.
Každá rodina má svoj figovník, v našich 

podmienkach jabloň alebo iný „užitočný 
strom“. Správcom tohto stromu či ovoc-
ného sadu býva zvyčajne otec rodiny, ne-
skôr starostlivosť prechádza na synov.

Niekedy sa však prihodí, že strom, na 
ktorého úrodu sa čaká, zmĺkne, plody ne-
vydá... Figovníky mnohých rodín počas 
totality zmĺkli. Možno mali široké 
a husté konáre, ktoré vrhali tiene 
v horúcom lete, aby ochránili roz-
pálené čelá ľudí, čo potrebovali 
ochladiť.

V dobe striedania vojen, v dobe, 
ktorá sa podobala zrade ako smr-
ti alebo len falošnému tichu ako 
prevencii „spoločenských prob-
lémov“ či rezignácii na dobu ako 
takú,  mnohí otcovia sa plodov 
svojho kresťanstva už nedožili.

Možno tak vyzerá mzda za 
strach, zlá skúsenosť mladosti, 
najskôr vojna, ktorej koniec osla-
vujeme i po polstoročí s úľavou, 
ale po nej opäť teror, potláča sa  
slobodné zmýšľanie a zavládne 

beznádej, čo pochováva odvahu i lásku. 
Strach je veľký nástroj Zlého.

Figovník v evanjeliu však dostal šancu, 
strata, ktorá by v ľudskom plynutí času 
bola nemilosrdne započítaná, sa zmenila 
na zisk. Zisk lásky odovzdania sa Spasi-
teľovi, zisk požehnania viery. Figovník do-
stal šancu. Šancu, ktorú Boh dáva ľuďom.

Možno je teraz ten čas plodnej jari, kto-
rá sa hlási k novému životu, keď je tu zas 
víťazný máj a vonia orgován. Ako vtedy 
dávno...

Zeptali jsme se 
za vás

Rodinný figovník Svatava A. P. Škraňková
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V jednom časopise som čítala výpo-
veď mladého muža, ktorý bol v Af-
rike. Bol dojatý chudobou a biedou 

Afričanov. Mnohí nemajú nič. A predsa 
sú ich tváre šťastné. A predsa milujú 
svojho Stvoriteľa a nadovšetko si vážia 
rodinné vzťahy. 

My na našom Slovensku máme takú 
hojnosť ako asi nikdy predtým. Obchody 
sú preplnené tovarom a košíky kupujú-
cich tiež. A tá hojnosť sa stáva pre nás 
skazou. Vystavali sme veľké domy, kaž-
dý člen rodiny má svoje súkromie. A tak 
sme síce spolu, ale každý sám, vo svo-
jej izbe. Občas sa stretneme pri jedle 
a pred televízorom. Hoci žijeme pod 
jednou strechou, veľa o sebe nevieme. 

Odcudzujeme sa.
Po uliciach sa po-

náhľame zachmúrení 
a bez úsmevov, na vy-
počutie bolestí i rados-
tí iných tiež nieto času 
nazvyš. A naša nespo-
kojnosť rastie každým 
dňom – raz máme 
malý byt, inokedy je to 
už nemoderný náby-
tok, potom zas príde 
na pretras dovolenka 
niekde poriadne ďa-
leko, lebo Chorvátsko 
je už otrepané a aj auto treba vymeniť 
za exkluzívnejšie... A nespokojnosť pri-
náša nepokoj a nepokoj nás oberá o tie 

najkrajšie radosti života 
–  nepočujeme detský 
smiech, nevidíme nezá-
budku pri potôčiku, oblá-
čiky na oblohe, necítime  
jemný vetrík vo vlasoch... 

Pamätajme, že ani tie 
najdrahšie veci nedoká-
žu uhasiť smäd našich 
duší. Duša, ktorú nám 
vdýchol Boh, túži po cel-
kom iných hodnotách. 

Afričania to vedia. 
Vedia, že ak ich stvoril 
Boh, potrebujú piť z Bo-
žích dlaní. A my, múd-
rejší a „civilizovanejší“, 
toto nevieme? Je mnoho 
potokov a riek, mnoho 

prameňov, ale len v jednom jedinom te-
čie voda života. Len ten, kto pije z Božích 
dlaní, nájde pravý pokoj a pravé šťastie.

„Vyučím ťa a ukážem ti 
cestu, po ktorej kráčať máš, 
radiť ti chcem a moje oko 
bude bdieť nad tebou.“

Žalm 32, 8   

Z celej Biblie je viac než isté, že 
Boh chce viesť každého jedného 
človeka, ktorý sa Mu odovzdá. 

Naše životy nie sú dielom náhody (Ef 
1, 4). Boh má s každým z nás kon-
krétny plán. Preto je Jeho pôsobenie 
v našich životoch vlastne Jeho vede-
ním. On nás chce vyučiť ceste, ktorou 
máme ísť, chce nás viesť, radiť nám, 
ba dokonca bdieť nad nami – strážiť 
nás, aby sme neodbočili z Jeho cesty 
(Iz 30, 20 – 21). Práve slovo „cesta“ je 
v Písme často obrazom nášho života 
a v Novom zákone sa zvlášť týmto 
slovom označuje nasledovanie Krista. 
Vstúpili sme úzkou bránou a kráčame 
úzkou cestou, ktorá vedie do života 
(Mt 7, 13 – 14).

Z nášho textu môžeme vidieť okrem 
iného aj tieto dve hlavné charakteristi-
ky Božieho vedenia:

Boh nám ukazuje cestu
V prvom rade to znamená, že nás 

skrze Svätého Ducha vedie k nasle-
dovaniu Pána Ježiša. Ježiš Kristus je 
tá cesta (J 14, 6) – Jeho príklad, Jeho 

plán, Jeho vôľa (ktorá sa plne podria-
ďuje Božej vôli), Jeho charakter... Toto 
platí pre každého kresťana, nech už je 
jeho zamestnanie a obdarovanie aké-
koľvek.

V druhom rade to však znamená aj 
to, že Boh nám chce ukázať svoj plán 
s nami – svoje „PRETO“ – podobne, 
ako to urobil v živote apoštola Pavla: 

„Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo 
PRETO som sa ti zjavil, aby som si ťa 
vyvolil za služobníka a za svedka...” 
(Sk 26, 16) Z tohto hľadiska je ne-
smierne dôležité hľadať odpoveď na 
otázku:   

„Čo chceš, Pane, aby som činil?“ 
(Sk 9, 6)       

No a samozrejme v treťom rade 
nám Boh často ukáže cestu pri mno-
hých (hlavne tých dôležitých) rozhod-
nutiach – križovatkách na našej ceste 
(Pr 1, 8 – 3)

 Boh nás vyučuje (vychováva)
Na tento druhý aspekt Božieho ve-

denia často zabúdame, a pritom je 
taký logický a jasný v celom Písme. 
To, že nám Pán ukáže cestu či smer, 
nám často nestačí na to, aby sme 
po tejto ceste vedeli robiť konkrétne 
kroky. Potrebujeme vedieť nielen to, 
čo máme robiť, ale aj ako (prípadne 
kedy) to máme robiť. Preto by sme 
mohli povedať, že Božie vedenie je 
celoživotná komunikácia s Bohom. 
Vyučovanie znamená výchova. Ako 
so synmi zachádza Boh s nami (Žid 
12, 5 – 11). A práve toto je na Božom 
vedení priam geniálne. Boh si používa 
na našu výchovu cestu, po ktorej nás 
vedie, svoje povolanie, ktorým nás 
povolal. Tieto dve veci sa navzájom 
podmieňujú: Ak sa chceme vyhnúť 
Božej výchove (škole), vyhýbame sa 
tak Božiemu vedeniu – Jeho ceste. 

Ak nedovolíme, aby nás viedol Boží 
Duch k premene nášho charakteru na 
Pánov obraz, tak Mu vlastne zabra-
ňujeme, aby nás mohol viesť v iných 
životných situáciách.

M.M.

Len ten, kto pije z Božích dlaní...
Mgr. Dana Zubčáková 

BOŽIE VEDENIE

Slovo modlitebníkům
Vážení bratři a sestry, milí přímluvci, při-

nášíme vám aktuální modlitby modliteb-
ního týmu Evropské konvokace v Praze 
2011. Prosíme, modlete se spolu s námi 
a děkujme Bohu.

- Děkujme za zajištění prostor pro Kon-
vokaci  ve sboru BJB na Vinohradech. 
Jsou velmi funkční. 

- Vyprošujme ochranu pro členy koordi-
načního týmu, pozvané řečníky i všechny 
spolupracovníky a jejich rodiny. (Útoků 
není málo.)

- Modleme se za propagaci akce, včet-
ně spuštění internetových stránek, které 
jsou již připraveny, za oslovení a účast 
klíčových lidí, kteří poskytnou celé akci 
duchovní průraznost, a také za následný 
klíčový dopad na duchovní situaci ČR i 
Evropy. 

- Žehnejme všem organizátorům, pros-
me Pána Boha, aby je vedl ve všem, za 
moudrost pro ně a vytrvalost v přípra-
vách. 

- Prosme Boha za přímluvce do našeho 
týmu. Potřebujeme 300 lidí! 

- Modlete se, aby Pán uvolnil sponzor-
ské peníze na překlad a vydání knihy 
hlavního řečníka Toma Hesle s názvem 

„Modli se za pokoj pro Jeruzalém“. Po-
kud budeme mít Jeho milost, kniha bude 
poskytována zdarma jako součást vstup-
ného na Konvokaci, jako strategická po-
moc pro českou církev k modlitbám a 
duchovnímu boji za Jeruzalém a Izrael. 
Je potřeba vyprosit  60-70 000,- Kč.

Jako koordinátor modliteb za Konvo-
kaci vás prosím, abyste si pokud možno 
vyhradili každý den čas na cílené mod-
litby.

Pokud bude pro vás reálné zúčastnit 
se akce na místě v rámci modlitebního 
týmu, budete více než vítáni.

 Aleš Navrátil 
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Příběh všedního dne...

Vracím se z nákupu v samoobslu-
ze, v rukou dvě větší nákupní taš-
ky. Cesta domů mi obvykle trvá 

15-20 min. pomalejší chůze.
Po chvíli ke mně přistoupí jeden muž 

s oslovením: „Paní, dejte mně tu tašku, 
já vám ji vezmu.“ V té chvíli mně hla-
vou kmitne to, co se opakovaně dozví-
dáme z medií – časté krádeže, všelijak 
rafinované, lstivé podvody a jiné… čas-
tým předmětem těchto nekalých činů 
bývají právě starší ženy. Tašku mu po-
dám s bázní v srdci a s tichým povzde-
chem k Pánu: „Pane, ochraň mne!“

Ujdeme další kousek cesty a muž se 
znovu na mne obrací s výzvou: „Paní, 
dejte mně i tu druhou tašku!“ Okamži-
tě si uvědomuji, že v té druhé tašce 
mám peníze, legitimaci, mobil a klíče 
od domu a bytu. Se srdcem sevřeným 
úzkostí odpovím: „Děkuji, ale to já už 
zvládnu sama.“ „Ne, ne, jen mně tu taš-
ku dejte!“ Podám ji tedy muži s úpěn-
livou prosbou k Bohu: „Pane, pomoz, 
ochraňuj mě i to, co je obsahem mých 
tašek.“ Cesta pokračuje. Obrátím se 
na muže se slovy: „Víte, že jste se teď 
zachoval tak, jak nás k tomu vybízí 
Bible? V ní čteme: „Jedni druhých bře-
mena neste. A vy jste nyní odebral mé 
břemeno a nesete je.“

A teď se rozvíjel hovor o břemenech. 
Muž poznamenal: „Jenže dnes je to ta-

kové, že vám lidi břemena neodeberou, 
ale ještě vám nějaké přidají.“ A tak po-
kračoval náš hovor o břemenech, ne-
jen těch hmotných, ale také těch, které 
se vyskytují ve vzájemném soužití.

Přicházíme na křižovatku dvou ulic 
- odtud to mám již jen pár metrů domů. 
Vztahuji ruce po taškách a děkuji muži 
za pomoc, ale ten rezolutně prohlá-
sí: „Já vám to odnesu až domů.“ Mé 
vnitřní napětí se stupňuje. Odemykám 
dům a muž pokládá obě tašky na zem. 
Podám mu ruku a obracím se na něj 
s vyjádřením vděčnosti za prokáza-
nou službu. „Moc vám děkuji za vaši 
pomoc, opravdu jste mi moc pomohl.“ 
Muž se na mne podívá a řekne. „Ale já 
vám také děkuji.“ Doslova ztuhnu. Proč 
by mi měl ten muž děkovat a za co? 

Dozvím se to okamžitě: „Moc vám 
děkuji za to, že jste mi věřila.“

Věřím, že tento zážitek pro mne při-
pravil sám můj Pán, aby mě na něco 
upozornil. Druhého může vést za po-
dobných okolností zcela jinak. Na co 
mne tedy můj Pán upozornil? Že žije-
me v takovém světě, kde vzájemná dů-
věra je dnes zcela výjimečným zjevem. 
Vzájemné vztahy jsou výrazně pozna-
menány nedůvěrou. Nedůvěřují si lidé 
v zaměstnání, ať už jde o zaměstnan-
ce mezi sebou, nebo zaměstnavatele 
a zaměstnance. A co politická sféra? 
Kolik je různých podvodů, lží, osočo-
vání, falešných výroků a klamných sli-

bů - to vše ničí dů-
věru v kohokoli a 
v cokoli. Lidé dnes 
nevěří nikomu a 
ničemu. 

Věří jen sami 
sobě a tato sebe-
důvěra se promítá 
do jejich myšlení, 
jednání, chování. 

A jak je to s dů-
věrou u nás, v na-
šem společenství 
Božích dětí? To by 
se mělo výrazně 
vyznačovat vzá-
jemnou plnou důvěrou, kdy bychom 
nepodsouvali druhému žádné nepěk-
né myšlenky či úmysly, kdy bychom 
v úctě dávali přednost jeden druhému 
a milovali se láskou, která vyvěrá z Bo-
ha. Tak budeme výrazným svědectvím 
pro ty, kteří přijdou mezi nás a pozorují 
nás. Vzájemná důvěra výrazně přispí-
vá k tomu, abychom byli světlem pro 
tento svět.

Náš duchovní život spočívá na důvě-
ře. Jak je to úžasné, že můžeme plně 
důvěřovat Tomu, který slíbil, že s námi 
půjde, ochrání nás a učiní požehná-
ním, svěříme-li mu cele svůj život. On 
své sliby plní, a tak se nemusíme bát 
mu všechno vložit do rukou.

A na závěr: Muž byl potěšen tím, že 
jsem mu věřila. Potěšujme svého Pána 
tím, že naše důvěra v něj bude plná. 
Jemu se dá opravdu věřit!

Jděme s tímto poselstvím ke svým 
bližním!

V    horách nedaleko malého měs-
tečka žil poustevnickým způso-
bem ži vota mnich. Pár metrů od 

jeho příbytku tryskal pramen léčivé 
vody a on se živil tím, že ji v sudech 
vozil na mule do městečka. Tam ji 
dodá val místnímu obchodníkovi. 

Mnich byl dobrý člověk, a tak když 
mu jednoho dne zaklepal na dveře 
ustaraný a unavený poutník, hned se 
začal zajímat, jak by tomu člověku 
pomohl. „Co tě přivádí k mým dveřím, 
člověče, co hledáš?“ 

Poutník si jen unaveně povzdechl: 
„Nemám čas na vysvětlování. Vel mi 
spěchám. Už jsem na cestě tři dny. 
Když mi ale na pár dnů půjčíš svou 
mulu, velmi mi pomůžeš. S tvou mu-
lou budu dvakrát rychlejší, než kdy-
bych šel pěšky.“ 

Mnich spěchal do stáje pro mulu a 
bez váhání ji přivedl pocestnému. 

Nemyslel na to, že mula bude chy-
bět jemu samému. Když pocestný na 
zvíře nasedal, zeptal se mnich ještě 
jednou: „Za čím tak spěcháš, syn ku?“ 

„Všechno ti budu vyprávět potom,“ 

odvětil pocestný už za jízdy, sotva ješ-
tě stihl zavolat slova díků a zmizel. O 
dva dny později, když mnich pracoval 
na mýtince před svým pří bytkem, za-
slechl náhle poutníkův hlas a dusot 
kopyt. 

„Tak jak se ti vedlo?“ zeptal se ces-
tovatele, který unaveně sesedal ze 
zvířete před jeho chýší. 

„Špatně. Nenašel jsem cestu do 
městečka. Myslel jsem, že tamtím 
směrem to bude nejvíc půl dne jízdy.“ 

„Tak tys měl namířeno do městeč-
ka? To je opravdu jen půl dne jízdy. 
Ale je třeba jet opačným směrem. A 
za čím tak spěcháš?“ 

„Můj otec je nemocen. Dal mi tuhle 
prázdnou láhev a prosil, abych mu ji 
naplnil zázračnou léčivou vodou, kte-
rou v městečku prodávají.“ 

Tento príbeh som našla v múdrej 
knižke Ivana Kupku Jak úspěšně stu-
dovat cizí jazyky, v kapitole, ktorá ho-
vorí o tom, že je potrebné a dôležité, 
aby sme poznali svoje ciele, motívy 
a hodnoty.  Je to veľmi pekný príbeh, 
ktorý možno interpretovať viacerými 
spôsobmi. Nazdávam sa, že pútnik 
vedel, aký má cieľ, nepokladal však 
za potrebné hovoriť o ňom a zveriť sa 
mníchovi so svojím trápením. Zjavne 
chcel ušetriť čas a možno jednodu-
cho nechcel mnícha zaťažovať svoji-
mi problémami. Natrafil na veľmi lás-
kavého a nezištného človeka s dob-
rým srdcom, ktorý mu bol ochotný 
pomôcť. Nebol by však musel blúdiť 
a dosiahol by svoj cieľ oveľa rýchlej-
šie, ak by si pred ním otvoril srdce.

Občas sa stáva, že očakávame od 
druhých, že nám pomôžu, prípadne 
predpokladáme, že nám svoju po-
moc sami ponúknu, nepovieme im 
však, čo nás trápi, nenaznačíme im, 
čo potrebujeme, nezverujeme sa so 
svojimi problémami. Predpokladáme, 
že naši blízki a priatelia budú empa-
tickí, dovtípia sa sami. Nechceme 
ich zbytočne zaťažovať. Možno sme 

DÁ SE DNES JEŠTĚ NĚKOMU VĚŘIT?
 Eva Titěrová

Ak máte problém, hovorte o ňom



11

ú
va

h
y 

a
 s

p
rá

v
yhrdí na to, že sa neponosujeme. Nie 

vždy však vedia čítať naše myšlienky, 
niekedy majú sami dosť svojho trápe-
nia. Niekedy by možno radi pomohli, 
nevnímajú však jemné signály, ktoré 
vysielame.

Ak náš problém pretrváva a ľudia 
okolo nás stále nereagujú tak, ako 
by sme si predstavovali, v srdci nám 
pomaly klíči trpkosť. Nepovieme im 
nič,  naše vzťahy to však poznačí.  Ak 
sa niečo také deje v rodine, môže 
sa stať, že sa navzájom začneme 
odcudzovať. Ak je to na pôde zboru, 
možno prestaneme doňho chodiť a 
hľadáme si iné spoločenstvo veria-
cich ľudí  – Božia láska sa má predsa 
prejavovať v jeho deťoch (1Jn 4, 19 
– 21). Ak ju medzi bratmi a sestrami 
neprežívame, nevidíme jej prejavy, 
necítime jej teplo,  naša viera v Boha 
slabne. Niektorí ju dokonca stratia a 
my nemôžeme tvrdiť, že nenesieme 
na tom žiadnu vinu.  Buďme preto 
empatickí, snažme sa vcítiť do situá-
cie svojich bratov a sestier, pýtajme 
sa ich, ako sa majú a ako im môžeme 
pomôcť. Ak vieme, že by nás potre-
bovali, nebojme sa o svoje vlastné 
pohodlie a nehľadajme dôvody, pre 
ktoré im pomoc neponúkneme alebo 
ju odmietneme poskytnúť. 

Ak však my sami máme trápenie, 
vezmime si ponaučenie z príbehu 
o pútnikovi, a nenechávajme si svoj 
problém pre seba.  

jc

Ulrich Parzany, známý evange-
lista a vedoucí největší evropské 
misijní akce ProChrist

Nejnovější katastrofa bývá obvyk-
le středem pozornosti. Nyní jde 
o atomovou katastrofu, země-

třesení a tsunami v Japonsku. Ve stínu 
těchto událostí je Libye, kde Kaddáfí 
zabíjí své obyvatelstvo. V arabských 
zemích propukají rebelie. Konflikt mezi 
Izraelem a Palestinci se zdá čím dále 
tím méně řešitelným. Hrozí finanční 
katastrofa. Proudy utečenců z Afri-
ky vnikají do Evropy. Irán, Afganistan, 
Zimbabwe, Kongo, Kavkaz a pronásle-
dování křesťanů islamisty. To vše patří 
k současnému obrazu světa. Zapomí-
náme rychle. Doufáme, že tyto problé-
my se k nám příliš nepřiblíží. Vládnoucí 
činitelé jsou bezradní. Nemohou se 
sjednotit na vhodném způsobu řešení.

M á  J a p o n s k o,
A f r i k a,  i s l a m  c o  d ě l a t  

s B o h e m ? 
Má to všechno co dělat s Bohem? 

Ježíš byl tázán svými žáky: „Jaké bude 
znamení příchodu Syna člověka a sko-
nání věků?“ Ježíš jmenoval signály: 
náboženský svod, války, revoluce, pro-
následování křesťanů, extrémní nárůst 
v pohrdání právem a spravedlností.  

J a k  a k t u á l n í ! 
„Dívejte se, ale nelekejte se…ještě 

není konec,“ říká Ježíš. Tyto hrůzy jsou 
počátkem porodních bolestí nového 
světa, který Bůh stvoří. Ježíš jmenuje 
ještě jedno znamení, které je ukaza-
telem toho, že jsme u cílové roviny 
historie: evangelium bude zvěstováno 

všem národům. Ano, také to se dnes 
děje.

B ů h  v l á d n e
Ježíš nevzbuzuje žádné deprese 

ze zániku světa, ale poskytuje důvě-
ru zbavenou iluzí. Bůh vládne. Politici, 
hospodáři, vědci a technici nás dlouho 
balamutili, že oni – nebo my – všechno 
zvládneme.

… a l e  m y  j s m e  n a  B o h a  
z a p o m n ě l i

Již 65 roků máme mír a blahobyt. 
„Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží 
tě chce vést ku pokání?“ (Ř 2,4) Ne, 
jsme bohatí a Boha nepotřebujeme. 
Chápeme, že nouze a hrůzy jsou Bo-
žím voláním k obratu? Ne, jen zbavme 
současné události veškeré ideolo-
gie. „Nic nevědí, nic nechápou, chodí 
v tmách, a celá země v základech se 
hroutí“ (Ž 82, 5). To je komentář Bible 
k zapomenutí na Boha v naší společ-
nosti a v naší vedoucí elitě.

Ježíš byl realistou: „Jedli, pili, ženili 
se a vdávaly, až přišla potopa a zahubi-
la všechny. Tak bude také při příchodu 
Syna člověka.“

   B o ž í  b á z e ň  j e  p o č á t e k  
m o u d r o s t i .  
    P o t ř e b u j e m e  n y n í  
m o u d r o s t  –  s t r a š n ě  m o c .

               Idea 11/2011,  Př. E.T.

A Bůh?

KŘESŤANÉ V JAPONSKU: 

JSOU KATASTROFY 
BOŽÍM SOUDEM?

Zdejší křesťané vidí pro svou 
zemi poslední šanci k obrácení.

Nejnovější přírodní katastro-
fy a reaktorové nehody jsou 
Božím soudem. Na tom se 

sjednotili účastníci třídenního krizo-
vého jednání v Nagoya. Byli mezi 
nimi obchodníci, pastoři a zakladate-
lé sborů. Zároveň vyjádřili názor, že 
Bůh nechce zničit zemi, ale dát lidem 
poslední možnost k obrácení. Božím 

záměrem bylo otřást takřka bezmez-
nou důvěrou Japonska ve vlastní 
bezpečnostní systém. Při Božím 
očišťování vyplavilo valící se moře 
(Lk 21, 25) smetí lidských vymože-
ností v několika minutách – včetně 
víc jak padesáti kostelů, buddhistic-
kých chrámů a šintoistických skří-
něk. To je zpráva o setkání, rozšířená 
e-mailem sborem duchovní obnovy 
v EKD. Bůh ukázal, že hospodář-
ství od něj oddělené, postavené na 
chamtivosti, lakotě a lidmi pohrdají-
cím zotročením mnoha pracujících, 
nemá význam ani budoucnost. 

Soud také nad neúčinnou církví
Boží soud se vztahuje také na cír-

kev. Ta má velmi malý vliv. V Japon-
sku začala duchovní bitva kvůli sta-
letí trvajícímu démonickému zotroče-
ní. Jako národ spáchalo Japonsko 
mnoho hříchů, které ještě nebyly za-
hlazeny. Křesťané v Japonsku prožili 
mezi r. 1622 – 1640 masivní proná-
sledování. Jen v r. 1637 bylo 37 000 

křesťanů usmrceno. V Japonsku byl 
jmenován císař bohem a jeho kult 
byl prosazován hrubým násilím. Dále 
následovala veliká ztráta otců rodin. 
Mnozí se stali otroky práce a nesta-
rali se o své děti. „Kde se tak jedná, 
prokleje Bůh zemi“ – je starozákonní 
výrok z Malachiášova proroctví. 

Na srpen je plánovaná křesťan-
ská konference pokání

Při poradách se jednalo o tom, že 
nyní musí všichni křesťané převzít 
zodpovědnost, aby nedošlo k dalším 
katastrofám. Musí se modlit za poká-
ní a odpuštění. V srpnu se má konat 
národní křesťanská konference po-
kání. Potřební jsou křesťané, kteří 
bez kompromisu budou zvěstovat 
evangelium o Božím království. Do-
posud bylo spíše slyšet zesvětštělé 
evangelium o laciné milosti. Jen asi 
1,5% ze 127 mil. Japonců jsou křes-
ťané, většina obyvatel jsou buddhis-
té a šintoisté.

Z Idey 2011, Př. E.T.
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Nábožensky motivované násilné 
útoky se loni v 75% případů týkaly 
křesťanů. 

Proto  Evropští lidovci vyzvali vy-
sokou představitelku pro zahraniční 
věci Ashtonovou k podniknutí kon-
krétních kroků a vytvoření evropské 
strategie na obranu křesťanských 
komunit a svobody náboženství. 
Rozprava na plénu ve Štrasburku 
ukázala názorovou shodu napříč po-
litickým spektrem o tom, že EU mu-
sí bezodkladně  řešit situaci v rámci 

vztahů a spolupráce 
se třetími zeměmi. 
Všechny mezinárod-
ní smlouvy se třetími 
zeměmi, které Ev-
ropské společenství 
uzavírá, obsahují již 
od roku 1995 klau-
zuli o zajištění ná-
boženských svobod. 
Vedle útoků organi-
zovaných nelegální-
mi organizacemi totiž 
přibývá i persekuce 
křesťanů  ze strany 
vlád některých zemí.

„Útok na náboženské menšiny 
je útokem na lidská práva a EU musí 
striktněji vyžadovat po třetích zemích 
garance dodržování náboženské 
svobody. To, že křesťané byli vyhnáni 
z kostela během bohoslužby na Boží 
Hod v Severním Kypru, tedy na úze-
mí spravovaném Tureckem, dlouho-
dobým kandidátem na vstup do EU, 
je nepřípustné a Komise o tom musí 
s tureckou vládou neprodleně jed-
nat,“ řekla ve Štrasburku Roithová. 
Lidovci iniciovali také prohlášení, 
které odhlasovalo plenární zasedání. 
Pozvali své kolegy a zaměstnance 
parlamentu na pietní pochod se svíč-
kami, uskutečněný pod patronací 
předsedy EP Jerzyho Buzka.

„Násilné útoky na křesťany, které 
proběhly v období Vánoc v Nigérii, 

Iráku, Egyptě a na Filipínách, pova-
žujeme za alarmující,“ komentuje 
spolu s Roithovou  předseda KDU-
-ČSL Pavel Bělobrádek. Bělobrádek 
vyzval v otevřených dopisech ředite-
le ČT Jiřího Janečka k hlubšímu in-
formování o útocích na náboženské 
minority a ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga k tomu, aby se 
Česká republika, stejně jako jiné 
členské státy EU, postavila na obra-
nu křesťanů a případně nabídla po-
stiženým azyl.

„Naše země prokázala, že je schop-
ná pomáhat disidentům na Kubě, 
v Číně, v Barmě a v dalších nede-
mokratických zemích. Pronásledo-
vaní křesťané jsou také disidenty 
a zaslouží si pomoc jak ze strany EU, 
tak od České republiky. 

ČR by mohla kupříkladu poskyt-
nout stipendia tam, kde dochází 
k diskriminaci křesťanů nerovným 
přístupem ke vzdělání. Diplomatický 
sbor České republiky by měl na pří-
pady diskriminace křesťanů pouka-
zovat spolu s ostatními členskými 
státy EU, aby světové veřejné mínění 
působilo jako podpora pro ty, kteří 
trpí pro svou víru,“ píše v dopisech 
Bělobrádek.

Zuzana Roithova, 
Pavel Bělobrádek

 

Evropské 
svolání národů 
do Prahy 2011

Věříme, že pokud má nastat 
opravdu změna, pak je potřeba, 
aby se jednalo o událost, na které 
se sjednotí a bude se podílet Boží 
lid v naší zemi a případně v Evro-
pě. Kdy se nebude jednat o akci, 
kterou pořádá jeden sbor ane-
bo jedna denominace, ale bude 
pořádána zástupci všech (nebo 
většiny) evangelikálních církví a 
organizací.

Tuto vizi (věřím, že od Boha) při-
jal Petr Kácha na jaře 2008. 

Inspirací bylo All Nations Con-
vocation in Jerusalem (Svolání 
národů do Jeruzaléma), které se 
každoročně koná již mnoho let v 
Jeruzalémě.

Tuto vizi pak přijal za své i pas-
tor Tom Hess, vedoucí Jeruza-
lémského domu modliteb za 

všechny národy (JHOPFAN), který 
svolává a organizuje konvokace v 
Jeruzalémě. 

JHOPFAN podporuje a zaštiťuje 
tuto vizi tím, že Mezinárodní rada 
starších (která je složená z cca 70 
vedoucích z celého světa) na letošní 
konvokaci rozhodla, že celou akci 
duchovně a morálně  podpoří. 

Také bylo stanoveno datum na 
1. - 3. 12. 2011 (a to vzhledem k dal-
ším podobným akcím, které se po-
řádají v Evropě a v Jeruzalémě).

Je důležité říci, že JHOPFAN tuto 
akci zaštiťuje, ale jinak se na ní ne-
podílí ani finančně, ani organizač-
ně. Celé organizační a finanční za-
bezpečení je tedy ponecháno jen a 
pouze na církvi (církvích) v ČR (a v 
Evropě).

Připojíme se k tomuto dílu?
V přípravném týmu je v současné 

době několik lidí. Petr Kácha (člen 
Rady Církve Křesťanská společen-
ství, pastor a starší KS Praha, člen 
Mezinárodní rady starších JHOP-
FAN), Petr Sikora (druhý pastor prv-
ního sboru Apoštolské církve v Pra-
ze), Aleš Navrátil (zástupce emeritní-
ho biskupa Apoštolské církve a ad-
ministrátor sboru Apoštolské církve 
Prostějov), Alena Krausová (koordi-
nátorka pro země střední a východ-
ní Evropy v JHOPFAN v Jeruzalémě, 
členka Apoštolské církve Maranatha 
v Praze), David Loula (vedoucí sbo-
ru KS Žďár nad Sázavou). Dále se k 

OHLASY
Reaguji na článeček E.T. v časopi-

se Rozsévač 3/2011. Na straně 14 
čtu: „Pachatel policista volal Allah 
je velký.“
Arabský válečný pokřik „Allahu ak-

bar“ je sice takto často překládán, 
ale naprosto chybně. 
Je to úmysl médií zamlčet jeho pra-

vý smysl. Dokonce se šíří i překlad, 
že to znamená „Bůh je velký.“ 
To jsou všechno lži. 
Muslimové nechtějí jen opakovat 

slova žalmisty, že Bůh je velký. 
Oni deklarují své vyznání víry, že 

jejich bůžek Allah „je největší“, při-
nejmenším „větší“ než Bůh židů a 
křesťanů.
 

Karel Orlík
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vizi připojil Mezinárodní dům mod-
litby v Praze a česká pobočka ICEJ 
(Mezinárodní křesťanské velvysla-
nectví v Jeruzalémě). 

Nyní jsme v situaci, kdy chceme 
přizvat další sbory, církve a křesťan-
ské organizace s výzvou, abychom 
tuto akci zorganizovali společně. 
Tedy nejen, abyste se zúčastnili, ale 
abyste se na ní nějak vy sami podí-
leli v případě, že budete schopni se 
s uvedenou vizí ztotožnit a budete 
mít od Hospodina povolání se k to-
muto dílu připojit.

Vize programu Evropské konvo-
kace v Praze 2011:

1. Povstaň Evropo! 
(Společné volání a vyznání toho, 

že jako Boží lid v Evropě potřebu-
jeme a přejeme si změnu duchovní 
situace v našich zemích. Už řadu 
let je Evropa na okraji, na periferii 
vanutí Ducha Svatého. V mnoha 
zemích světa probíhá probuzení. V 
posledních deseti letech se ve světě 
ke Kristu obrátilo více lidí, než v ce-
lých předešlých dějinách dohroma-
dy. Dynamika růstu je obrovská. Jen 
v Evropě tomu tak není. Nevěříme, 
že na nás Bůh zapomněl, ani že by 
nás nějak méně miloval, že by dával 
přednost ostatním. Nechceme se s 
tímto naším stavem smířit a chceme 
hledat, kde jsou příčiny a co je třeba 
změnit, aby se stav a úděl naší země 
a Evropy změnil.)

Pokud se má jednat o setkání 
národů z Evropy, pak je třeba, aby-
chom nějakým způsobem  začali 
budovat jednotu v Evropě. Víme, že 
v Kristu jsme jedno, současně však 
nějak vnímáme, že Evropa je rozdě-
lená. Konvokace má sloužit k tomu, 
abychom se dozvěděli, co se v jed-
notlivých zemích děje, a začali se 
modlit jedni za druhé. Bůh ve svém 
slově říká, že vyleje své požehnání 
tam, kde jsou „bratři svorní“. Tedy 
tam, kde je Boží lid jednotný. A my 
o Boží požehnání stojíme a moc ho 
potřebujeme. Je také možné, že tato 
jednota není možná bez toho, aby-
chom činili pokání z toho, čím jsme 
se v minulosti provinili vůči ostatním 
zemím, a také ze všech předsudků, 
které vůči ostatním zemím a jejím 
obyvatelům máme.

2. Církev a Izrael.
V posledních letech se v mnoha 

sborech a církvích prudce zvýšil 
zájem o poznání „našich kořenů“. 
Křesťané jezdí do Izraele a zajímají 
se intenzivně o zemi, kde se Pán Je-
žíš Kristus narodil, a o národ, ze kte-
rého vzešel. Mnoho křesťanů dnes 
znovu a nově přemýšlí o verších: 

Izajáš 40, 1 – 2 „Potěšte, potěšte 
můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srd-
ci Jeruzaléma, provolejte k němu: 

Čas jeho služby se naplnil, odpykal 
si své provinění. Vždyť z Hospodino-
vy ruky přijal dvojnásobně za všech-
ny své hříchy.

Izajáš 62, 6 - 7 Na tvých hradbách, 
Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; 
po celý den a po celou noc ať nikdy 
nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte 
Hospodina, nedopřávejte si klidu! 
Nedopřávejte mu klidu, dokud ne-
postaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí 
v zemi chvalozpěv.

Žalm 122, 6 Vyprošujte Jeruzalé-
mu pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě 
milují!

Genesis 12, 3 Požehnám těm, kdo 
žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zloře-
čí. V tobě dojdou požehnání veškeré 
čeledi země.  

Jednou z překážek Božího va-
nutí v Evropě může být 2000 let 
antisemitismu, který vyústil v ho-
locaust. A také teologie náhrady, 
která říká, že Hospodin s Izraelem 
skončil a všechna Boží zaslíbení 
daná Izraeli nyní platí jen a pouze 
pro církev. (Jednou z mnoha forem 
teologie náhrady může být i lhos-
tejnost vůči Izraeli a netečnost vůči 
Božímu povolání „stát“ duchovně za 
Izraelem a modlit se za něj. Pokud 
tomu tak je, pak je třeba, abychom 
z toho jako Boží lid v Evropě činili 
pokání. Pokud se staneme těmi, 
kdo „žehnají Izraeli“, pak můžeme 
očekávat „Hospodinovo požehná-
ní“ pro Evropu.

3. Povzbuzení do modliteb.
Všichni víme, že bez modliteb se 

nic nepohne. V našich zemích opět 
roste touha se společně modlit. 
Vznikají „modlitební stráže“ a domy 
modliteb a chval. V některých sbo-
rech vznikají iniciativy modliteb 24 
hodin denně po několik dní za se-
bou. Roste volání po nepřetržitých 
modlitebních řetězcích (24/7) po 
vzoru obnovené Jednoty bratrské. 
Na některých místech to již takto 
funguje, někde jen částečně a ně-
kde je zatím jen chuť a touha se více 
modlit. 

Pojďme nyní spojit síly ke spo-
lečným modlitbám. Nechme se po-
vzbudit svědectvími z míst a zemí, 
kde to funguje, a nechme se inspi-
rovat ke změně v této oblasti.

4. Mladá generace.
Dynamika růstu církve z počát-

ku devadesátých let je pryč a naše 
generace, která se v té době obrá-
tila ke Kristu, už pomalu stárne. Je 
tady nová generace křesťanů, a je 
třeba je podpořit, vyučit je a vyslat 
je. Pojďme se modlit za mladé křes-
ťany, dejme jim prostor ve službě a 
požehnejme jim, aby došli dál, než 
jsme došli my sami. Mladí křesťa-
né jsou často radikální a v mnoha 
věcech jiní než my ze střední gene-
race. Přesto jsou velmi důležití pro 
Boží království zvláště v poslední 
době, ve které žijeme. Dejme mladé 
generaci prioritu a pomozme jim na-
plnit jejich povolání od Hospodina.

Na závěr:
V historii naší země se několikrát 

stalo, že si nás Bůh použil jako pol-
nici pro ostatní národy. Jsme ná-
rodem, ze kterého vzešel Jan Hus, 
Petr Chelčický, Jan Amos Komen-
ský, Jednota bratrská a další. 

Pojďme se spojit a stát se ješ-
tě jednou Hospodinovou „polnicí“ 
pro ostatní evropské národy. 

Využijme také toho, že naše země 
leží přesně ve středu Evropy a tvoří-
me tak most mezi východem a zá-
padem. 

Prosíme vás o modlitby, zda pro 
vás osobně, pro sbory, církve a 
organizace, které zastupujete, je 
Boží vůlí, abyste se na tomto díle 
jakýmkoliv způsobem podíleli. 

S přáním pokoje a požehnání
Petr Kácha
Petr Sikora

Aleš Navrátil
Alena Krausová

David Loula

Uzávěrka pro podávání příspěvků do Rozsévače
Redakční rada Rozsévače stanovuje od měsíce září uzávěrku pro zasílání 

příspěvků. Prosíme autory článků, aby své příspěvky zasílali do redakce 
vždy do 10. dne předchozího měsíce. Pro zářijové vydání prosíme o zaslání 
příspěvků výjimečně do 10. července 2011, kvůli čerpání dovolené. Pro 
říjnové vydání prosíme zašlete příspěvky do 10. září 2011. Zbývající čas 
potřebujeme na zpracování článků, tisk a distribuci. Později zaslané články 
budou vydány v dalším čísle Rozsévače. Děkujeme za pochopení.
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Pro zachování života, víry a 
svědomí opouštěly od bitvy na 
Bílé hoře (1620) tisíce nekatolíků 
českou vlast. Po vzniku ČSR byl 
umožněn návrat 128 rodinám po-
tomků. Někteří se usadili ve Viký-
řovicích a založili zde v roce 1925 
baptistický sbor.

Tak zní text pamětní desky, která 
byla v sobotu 9. 4. 2011 odhale-
na na modlitebně sboru BJB ve 

Vikýřovicích, který je prvním samo-
statným sborem, založeným potom-
ky českých pobělohorských exulan-
tů po návratu do vlasti. 

Jejím autorem a dárcem osobně 
vytvořeného reliéfu je pětaosmde-
sátiletý vikýřovický rodák a potomek 

pobělohorských 
exulantů bratr Ju-
raj Hovorka, který 
se odhalení také 
osobně zúčastnil. 

Podnětem pro 
toto umělecké dílo 
mu bylo 85. výročí 
sboru v loňském 
roce (viz Rozsévač 
č.7/2010). 

Bratr Hovorka ve 
svém projevu kro-
mě jiného uvedl: 
„Sochařsky nedoká-
ži popsat a vykreslit 
v celé šíři všechny 

osudy pobělohorských vyhnanců, 
ani místa opuštěných domovů. Pa-
mětní deska s jen stručným textem, 
případně dotvořená plastikou, může 
jen částečně vyjádřit všechen ten 
dramatický pohyb vystěhování do 
ciziny. Sochař vytesává do kamene 
příběhy, aby potomkům nevyprchaly 
z paměti. Aby je měli stále na očích. 
Tuto pamětní desku dnes odhaluje-
me s vděčností, že naši předkové 
nesplynuli s prostředím cizí země, 
že Bůh se rozpomenul na jejich ne-
zlomnou víru a navrátil jejich potom-
ky zpět do vlasti.“

Slavnostního shromáždění se 
dále zúčastnili nejen čle-
nové a přátelé sboru, ale 
také vikýřovický starosta 
pan Václav Mazánek, bratr 
Jan Bistranin z libereckého 
baptistického sboru za o.s. 
Exulant, sourozenci bratra 
Juraje Hovorky se svými 
rodinami, místní občané, 
členové blízkého šumper-
ského baptistického sboru, 

šumperská ekumena, někteří bývalí 
členové sboru z různých míst repub-
liky a další hosté.  

I když počasí nebylo příliš příjem-
né, po krátkém programu venku 
pokračovalo slavnostní shromáždě-
ní v modlitebně a navázalo na něj 
ještě společenství s občerstvením. 
Uvědomovali jsme si, jak důležitá a 
pevná byla víra těch, kteří opouštěli 
vlast, jaká byla láska několika dal-
ších generací k vlasti předků a touha 
po návratu, ale i zklamání a těžkos-
ti ve vlasti, když se návrat alespoň 
některých uskutečnil. Ti, kteří se 
vrátili, obstáli a nesplynuli s prostře-
dím. Uvědomovali jsme si však i to, 
že to je jen díky úžasné Boží milosti. 
Museli jsme si ovšem klást otázku, 
jak to s námi vypadá v dnešní době. 
Ne vždy jsme tak rozhodnými násle-
dovníky Pána Ježíše Krista jako ti, 
kteří nás předešli a dosáhli věčného 
života, i když žijeme nesrovnatelně 
pohodlněji. Jaký je odkaz naší víry 
našim potomkům? 

Toužíme po tom, aby pamětní des-
ka nebyla jen připomínkou minulos-
ti, ale zejména výzvou současné ge-
neraci i generacím dalším, aby také 
obstály věrné Pánu Ježíši Kristu, 
byly světlem a solí i v podmínkách 
svobody, nesly jasné evangelium 
Ježíše Krista a žily k Boží slávě.

Před necelými třemi měsíci na-
padlo jednoho kazatele zorgani-
zovat neobvyklou misijní akci. V 

západočeském regionu jsou kazatelé, 

kteří slouží blízko u sebe. Někteří rádi 
zpívají a někteří dokonce i dobře zpí-
vají! 

Co takhle připravit a nacvičit několik 
písní a posloužit při nerůznějších spo-
lečných příležitostech? Přibližně takto 
vznikla hudební skupina s názvem 
„Kazatelský kvartet“. Skupinu tvoří ka-
zatel z Aše, Alois Boháček, kazatel 
Nick Lica ze sboru v Karlových Varech, 
David Sláma, kazatel prvního chebské-

Vikýřovice
Dobroslav Stehlík

Kazatelský 
kvartet 
na misijním poli
Peter Bača
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Stalo se tak již na sklonku minu-
lého kalendářního roku. Bratr je 
dobře znám i u nás v ČR jako 

zakladatel a prezident Československé 
evangelikální misie podporované Čes-
koslovenskou baptistickou konvencí 
v USA a Kanadě. Každoročně před-
nášel na setkání konvence také svoji 
výroční zprávu. Sám jsem byl svědkem 
toho, že to činil s obrovským nadšením 
a vděčností za možnost konat tuto mi-
sijní službu, vycházející z tisku evange-
lizačních traktátů. 

Pokud dobře počítám, stojí milý bratr 
J. Novák v této službě již 27 let. Za tu 
dobu zajistil nejen vytištění, ale přede-
vším distribuci miliónů traktátů. Nejdříve 
byly tištěny pouze v češtině, později ve 
slovenštině, ještě později v angličtině. 
V poslední době jsou vedle angličtiny 
tištěny také v jazycích užívaných v Indii, 
v Etiopii, v Keni a v Tanzánii.  Díky roz-
šířenosti anglického jazyka je možno 
říci, že traktáty přinesly jasné svědectví 
o Kristu do více než 80 zemí. I u nás 
je dobře známe. Bratr Józa Novák sám 
také realizuje návaznou službu. Ročně 
jsou to stovky dopisů z několika desí-
tek zemí, na které odpovídá. A posílá 
také celé Bible, Nové zákony, další du-
chovní literaturu, kalendáře, křesťanské 

časopisy. Také kazety, CD s duchovní 
hudbou a biblickým poselstvím. A do-
konce posílá i psací potřeby.  Mnoho 
dopisů dostává totiž od vězňů. Od roku 
2006 svoji misijní službu umocnil ještě i 
sociální službou. Rozesílá i barely s po-
užitým šatstvem, obuví, hračkami pro 
děti. Je to obdivuhodné. V této službě 
mu vydatně pomáhá jeho milá manžel-
ka Růženka. Když jsem se pak jednou 
dozvěděl, kolik sami měsíčně přispíva-
jí na tuto práci z rodinného rozpočtu, 
zastyděl jsem se. Obětavost v takové 

míře je nám v ČR zatím dost vzdálená. 
Bratr pluje se svými drahými na vl-

nách Božího požehnání. Každé setká-
ní s ním je obohacující. Bratr Józa vás 
vždy nakazí svou radostností, nadše-
ním a touhou nejen pokračovat, ale 
stále rozšiřovat misijní službu. A když 
pak začne vyprávět konkrétní příběhy 
o tom, jak biblické poselství z traktátů 
zasáhlo srdce mnoha lidí a zachránilo 
jejich život, neubráníte se hlubokému 
dojetí. Takto mocně si Pán Bůh použí-
vá dodnes milého bratra J. Nováka. I 
když svoje jubilejní narozeniny oslavil 
skromně v kruhu nejbližší rodiny a přá-
tel, poslal mu gratulaci dokonce i sám 
předseda kanadské vlády. A více velmi 
významných osobností Ontarijské pro-
vincie i města Mississauga. Tu gratulaci 
dodatečně posíláme i my, ať už patříme 
do Bratrské jednoty baptistů ČR či Brat-
ské jednoty baptistov na Slovensku. 

A především přejeme pevné zdraví, 
stále nové zmocnění shůry pro tak ná-
ročnou a obsáhlou službu! Nechť náš 
nebeský Otec i nadále žehná bratrovu 
misijnímu dílu! 

Jak Pán Bůh dá, měli bychom mít 
možnost manžele Novákovy již v příš-
tím měsíci červnu přivítat v České re-
publice. Jistě to pak bude příležitost 
nejen popřát bratru J. Novákovi osob-
ně, ale nechat se „strhnout“ i jeho pří-
kladem. Vždyť jsme snad i my přijali po-
volání k tomu, abychom přinesli lidem 
radostnou zvěst evangelia! 

ho sboru a mladý kazatel, připravující 
se na kazatelskou službu, Peter Bača.

Zrodila se opět další 
dobrá myšlenka: „Co 
takhle posloužit s připra-
veným programem v ně-
kterém sboru!“ A z Boží 
milosti se nápad skuteč-
ně zrealizoval. V neděli 
3. 4. 2011 se Kazatelský 
kvartet s několika bratry 
vydal na misijní cestu, 
domů se vrátil v neděli 
10. 4. 2011. 

Celotýdenním předem 
připraveným programem 
začala služba na Jižní 
Moravě v Drnholci. 

Odtud vedla cesta dal-
šího dne na Slovensko, 

kde se sloužilo na dvou místech. V 
Novom Meste nad Váhom v Apoštol-
ské církvi a v Hurbanove, v sboru Bra-
trské jednoty baptistů. Třetí den cesta 
pokračovala přes celé Maďarsko do 
rumunského města Nadlac. Domácí 
Baptistický sbor byl tvořen i některými 
slovensky mluvícími křesťany. Dalšího 
dne cesta pokračovala po Rumunsku 
do města Drobeta Turnu Severin. 

V obou rumunských sborech byl s 
radostí přijímán zpěv v jejich rodném 
jazyce navzdory tomu, že dva ze zpě-
váků nemluví vůbec rumunsky. Posled-
ní zastávka misijní cesty byla v Rumun-
sku v česky mluvící vesnici Svatá Hele-

na. Tam skupina posloužila v sobotu, v 
neděli dopoledne i odpoledne. 

Sobotní a nedělní odpolední shro-
máždění bylo možné živě sledovat 
zvukem i obrazem skrze přímé interne-
tové vysílání. Na všech těchto místech 
měli kazatelé možnost posloužit nejen 
písněmi, ale také krátkým svědectvím 
nebo zamyšlením nad Božím slovem.

Týdenní misijně a evangelizačně za-
měřená služba byla velkým požehná-
ním. Obohatila ty, kteří sloužili, i ty, jimž 
bylo slouženo a na společné setkání 
přišli. 

Jenom Bohu patří sláva a chvála 
za tuto otevřenou možnost sdílet se i 
v dnešní době, napomínat a povzbu-
zovat se ve víře. 

Kéž si Bůh požehná takovéto příle-
žitosti a snahy, zvát další lidi ke vztahu 
skrze našeho Spasitele a Pána Ježíše 
Krista.

Bratr kazatel Józa Novák 
oslavil 80. narozeniny

Jan Titěra  
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Mezi sbory Bratrské jednoty 

baptistů v České republice jsou 
i takové, které kromě evangeli-
zace a misie ve svém městě a 
okolí začali misijní službu na 
nových místech se záměrem 
vzniku nového sboru. 

Na počátku byl nápad
V průběhu misijní konference BJB, 

která proběhla minulý rok na podzim, 
přišel jeden bratr s podnětem uspo-
řádat seminář věnující se speciálně 
tématu zakládání nových sborů. Byl 
to bratr ze sboru, který se před dvě-
ma lety pustil do projektu založení 
nového sboru a zřejmě toužil po sdí-
lení zkušeností a povzbuzení od lidí, 
kteří se věnují stejné službě. Tento 
nápad stál tedy na počátku procesu, 
který vyústil v uskutečnění semináře 
o zakládání nových sborů. Toto se-
tkání se podařilo uspořádat ve spo-
lupráci s Nadačním fondem nových 
sborů při Církvi bratrské. Vyučujícím 
na semináři byl Tomáš Grulich, ta-
jemník tohoto fondu a také kazatel 

nově založeného sboru CB v Praze 
na Černém Mostě. Tomáš Grulich je 
člověk, který se již několik let věnuje 
zakládání nových sborů a má v této 
oblasti poměrně dost zkušeností. 

V sobotu 30. dubna se tedy v Pra-

ze sešlo třináct bratrů a jedna sestra. 
Bylo povzbudivé vidět u jednoho sto-
lu lidi, kteří pracují na založení nových 
sborů v Brně, Hradci Králové, Plzni a 
v Praze. Na většině těchto míst pra-
cují čeští bratři a sestry ve spolupráci 
s americkými misionáři. A tak i na se-
mináři seděli vedle sebe američtí mi-
sionáři a jejich čeští spolupracovníci. 
Zabralo by asi hodně listů papíru, 
kdybych měl popsat vše, o čem se 
na semináři mluvilo. Omezím se tedy 
na několik postřehů a podnětů, které 
mne osobně zaujaly. Někdo si může 
položit otázku, proč se vůbec věno-
vat zakládání nových sborů, když 
máme tolik práce se sbory již exis-
tujícími. Na to je jednoduchá odpo-
věď. Každý sbor byl někdy založen. 
Potřeboval pro své založení lidi, kteří 
se zabývali zakládáním nových sbo-
rů, přijali to za poslání svého života 
a Bůh se přiznal k jejich úsilí. I sbory, 
ve kterých nyní žijeme, mají někde 
svůj počátek a lidi, kteří za ním sto-
jí. Nemáme i my pokračovat v tom, 
čeho se kdysi dostalo nám? 

Proč zakládat sbor?
Zakládání nových sborů je jeden 

ze způsobů misijní práce a evangeli-
zace. Je pravdou, že to je 
způsob značně nákladný 
finančně i personálně. Na 
druhou stranu je to způ-
sob efektivní. Církev bra-
trská v letech 1994 – 2004 
udělala průzkum na svých 
sborech ohledně zakládá-
ní nových sborů a došla 
k zajímavým výsledkům. 
Sbory, které v tomto ob-
dobí zakládaly nové sbory 
či stanice, vyrostly počet-
ně o 36%. Sbory, které 
nezakládaly nové sbory či 
stanice a přitom evangeli-
zovaly, vyrostly o 4%.

 Zakládání nových sbo-
rů mohou provázet obavy 
a strach z nového a pro 
nás neznámého způsobu 
misijní práce. Není to stále 
ještě negativní důsledek 
dlouholetého života círk-
ve v totalitním prostředí? 
Tehdy mohla církev ješ-
tě tak sdílet evangelium 
v modlitebnách a koste-
lech. Ovšem na jiných 
světských místech to bylo 
nebezpečné či přímo za-
kázané. Tomáš Grulich 
uváděl osobní zkušenost 
z konce osmdesátých 

let minulého století. Evangelizovali 
tehdy na vysokoškolských kolejích 
v Praze – Suchdole. V průběhu akce 
přijelo policejní auto i se zapnutým 
majáčkem a bylo po evangelizaci. Ta 

se musela přesunout do modlitebny 
na Vinohradech. Zdá se, že i dnes 
je pro nás jednodušší evangelizovat 
či misijně pracovat v našich modli-
tebnách, než na nových, „světských“ 
místech. 

Hlavní významy
Zakládání nových sborů má dva 

základní významy. Prvním z nich je 
misie mezi lidmi tam, kde žijí, v jejich 
přirozeném prostředí. Tito lidé pak 
mohou slyšet, vidět a okusit něco 
z Božího království skrze nové spole-
čenství křesťanů. To, že tito křesťané 
přišli blíž k nevěřícím lidem, jim pak 
usnadnilo cestu k setkání s evangeli-
em. Druhý význam zakládání nových 
sborů spočívá v možnosti reformovat 
církev. Není vždy jednoduché měnit 
věci v zaběhlém sboru. Mnohem lépe 
se to daří při vzniku nové práce. To je 
vhodná příležitost dělat věci jinak než 
jsme zvyklí, s cílem být srozumitel-
nější církví pro dnešní lidi.

Stojí to za to
Zakládání nových sborů se setkává 

s mnoha překážkami. Největším ne-
přítelem při zakládání nových sborů 
je myšlenka, že Boží království končí 
u hranic našeho sboru. Problémem 
je také „mentalita chudoby“ – je nás 
málo, na to nemáme peníze, nemů-
žeme uvolnit tyto lidi, vždyť je potře-
bujeme apod. Sbor v Antiochii byl 
ochotný vyslat dva ze svých osvěd-
čených služebníků na misii do no-
vých míst. A jaké požehnání z toho 
bylo, víme dnes všichni. Zakládání 
nových sborů nikdy nevyroste z nad-
bytku. Církev nikdy nebude v situaci, 
kdy nebude vědět co s penězi a nad-
bytkem služebníků. Pro zakládání 
nových sborů se mají lidé získávat, 
ne je k tomu tlačit. Pokládání nedob-
rovolných obětí totiž z dlouhodobé-
ho hlediska přináší nespokojenost. 
Zakládat nové sbory není metoda cír-
kevní práce, ale životní poslání. Tak to 
aspoň vidíme v životě apoštola Pavla. 
Přeji všem, kteří toto poslání přijali 
za své, aby z jejich úsilí a Boží milos-
ti mohly vyrůstat nové sbory, které 
budou společenstvími kolem Krista, 
ochotnými ke službě Bohu, světu i 
sobě navzájem. 

Pavel Novosad, 
BJB Uherské Hradiště

Zakládání sborů
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Ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2011 
se konala v Litoměřicích 
ČESKO-SLOVENSKÁ 
KONFERENCE SESTER BJB

Na místo konání se sjelo téměř 
250 sester, ale i bratří. Lito-
měřičtí se na toto velké sejí-

tí připravili opravdu dokonale. Vše 
fungovalo, nic nechybělo, všichni 
byli spokojení a společný čas nám 
rychle uběhl. Programovou skladbu 
zabezpečovaly sestry z výborů ČR a 
SR, páteční úvodní slovo přednesla 
sestra Marie Smilková. Celé setkání 
bylo prodchnuto Boží láskou, Bůh 
sám procházel našimi řadami. Modlit-
by sester byly vyslyšeny. O tom všem 
vám předáváme svědectví i prostřed-
nictvím Rozsévače.

Účastníkům jsme položili jedinou 
otázku: 

„Co vás na letošní konferenci nej-
více oslovilo nebo zaujalo?“

Věra Černíková
Předsedkyně výboru sester ČR
Stále vzpomínám na konferenci a 

jsem ráda, že jsem se jí mohla účast-
nit. Nejvíc na mne působilo ovzduší 
celé konference. Cítila jsem Boží lásku, 
Jeho přítomnost, cítila jsem modlitby 
za celou konferenci. Obklopovala nás 
láska sester a bratří z Litoměřického 
a Lovosického sboru, kteří se o nás 
starali. Potěšila mne služba mladých 
sester a bratří – zpěvem a svědectvím. 
Nejvíc mě zaujalo svědectví sest-
ry Sandy Shoshany z Izraele o přijetí 
Pána Ježíše do svého srdce. Myslím, 
že žádná z nás si nedovedla představit, 
co toto odevzdání svého života zname-
ná pro příslušníka Židovského národa 
a co znamená pro jeho blízké. Velmi 
mě oslovily i jednotlivé referáty: sestry 
J.Kolaříková, Kristy Gerloffové (z Izra-
ele) a sestry L. Englerové. Přikládám 
alespoň pár myšlenek: Žijeme jako 
Boží synové a dcery nebo jako sluho-
vé? Svítí naše světlo jako světlo čisté 
žárovky nebo jsme zaprášené žárov-
ky? Jsou naše skutky řízeny Boží vůlí? 
Kde je náš poklad?

K zamyšlení mne vedla svědectví. 
Slyšely jsme, že ne vždy se naše před-
stava služby ztotožňuje se službou, 
kterou po nás žádá Pán Ježíš. Také 
ne všechna naše jedná-
ní jsou „konzultována“ s 
Pánem Ježíšem a někdy 
naše rozhodnutí nemusí 
být v souladu s Boží vůlí. 

Co mě povzbudilo: 
Součástí programu kon-
ference bylo rozloučení 
se starým výborem od-
borů sester České a Slo-
venské republiky a před-

stavení nových výborů.  Potěšilo mě, 
že jsou sestry, které chtějí pracovat 
i v této oblasti. Nový výbor potřebuje 
především modlitební podporu sester 
z jednotlivých sborů.

Za výbor sester si přeji, aby naše 
konference byly přitažlivé i pro mladé 
sestry a v tématech byly pro ně oslo-
vující.

 
Judita Kolaříková
Veľmi ma dojíma tá nedefinovateľná 

spolupatričnosť medzi sestrami rôzne-
ho veku, z rôznych miest a rodinných 
zázemí. Každá z nás je iná, a predsa 
máme jedno spoločné: sme Božie deti, 
a to z nás robí súrodencov – sestry. A 
rodina vždy drží spolu a zdieľa sa so 
všetkým, pomáha si niesť bremená a 
teší sa z úspechov jednotlivca. To je 
to, čo som cítila ako veľký dar –  mať
sestry a rozumieť si navzájom.

Helena Včeláková
Stále jsem ještě na konferenci. Při-

pomínají se mi slova, která na konfe-
renci zazněla. Mluvím s těmi, které 
jsem nestačila pozdravit. To všechno v 
hřejivém duchu, že jsem byla přítomna 
Boží blízkosti, ve které Pán Bůh připo-
mínal mnoho věcí i mně osobně. Kaž-
dý rok se na konferenci těším a pokud 
bych měla říci, co mně zaujalo na té 
letošní, musela bych vzít od každého 
kousek a dát to dohromady, protože 

se mi líbilo všechno. Už jen ta nádher-
ná setkání, o která jsou ochuzené ty 
sestry, které na konferenci nejezdí pra-
videlně. Mým velikým přáním je, aby 
konference sester byla také i možností 
zbourání bariery mezi mladou a starší 
generací a spontánní propojení gene-
rací, aby ten odkaz společných kon-
ferencí českých a slovenských sester 
měl kdo nést dál.

Zpět k dotazu. Zaujal mne referát 
sestry Juditky Koláříkové , která mluvila 
o službě bližním v lásce. Použila jedno-
duchou rovnici, která platí pro křesťan-
ství ,,příjem = výdej“. Této jednoduché 
rovnici porozumí každý. Rozdíl mezi 
synem a otrokem ve službě. Služba je 
práce Ducha svatého a neustálá služ-
ba a neustálá oběť, jsou znaky živé víry.
Touha po službě s obětí zaznívala i ze 
svědectví sester, které byly ochotny 
obětovat svůj čas, zapřít samy sebe a 
vstoupit do služby pomoci bližním jako 
dobrovolnice v nemocnici. To byl kon-
krétní návod jak být světlem – skutkem 
lásky – pro bližní.

Ruth Maďarová
BJB Poprad, predsedníčka výboru 

sester SR
Keď som rozmýšľala, čo ma na toh-

toročnej konferencii najviac oslovilo, 
nevedela som sa rozhodnúť, čo vybe-
riem, lebo Pán ku mne hovoril ako cez 
referáty, tak cez svedectvá, ktoré tam 
odzneli.

Celou konferenciou sa niesla téma 
o svetle sveta, o službe blížnym a ja 
som si uvedomila, aké je dôležité 
každé ráno začať s modlitbou za ľudí, 
s ktorými sa v ten deň pravdepodob-
ne dostanem do kontaktu. Či už sú to 
moji najbližší, alebo kolegovia v práci, 
či bratia a sestry zo zboru. Modliť sa, 
aby mi Pán ukázal čokoľvek, čo mô-
žem pre nich v danom dni urobiť, ako 
ich mám povzbudiť, potešiť alebo v lás-

Modlitby sester byly vyslyšeny
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aby som vedela v každej situácii správ-
ne reagovať. Iste sa nájde aspoň jedna 
pekná vec, ktorú môžem povedať kaž-
dému, koho stretnem. A tak som sa 
nanovo rozhodla, že túžim byť nablízku 
tým, ktorí ma potrebujú, že túžim byť 
nositeľkou lásky, pokoja a požehnania.

  Přemýšlela jsem o tom, co mne 
nejvíc zaujalo na sesterské konfe-
renci. Dělala jsem si poznámky, ale 
nejvíc mne oslovil referát sestry 
Englerové – Ukládejte si poklad v nebi.
V dnešní uspěchané době, kdy není na 
nic čas, je služba druhým vzácná. Já 
říkám, že když na výzvu ke službě zazní 
odpověď „nemám čas,“ znamená to 
„nechce se mi, nemám chuť.“ Čas je Bo-
hem daný dar a máme ho všichni stejný, 
jen je na nás, jak ho využijeme. Není 
žádné výmluvy, že nemohu Bohu slou-
žit, protože mám malé děti, mám časo-
vě náročné zaměstnání, jsem už stará, 
tak ať slouží ti mladší. Sestra Englerová 
v referátu píše: Jestli jsi maminka a máš 
malé děti, pozvi jiné maminky k sobě 
domů a mluv s nimi o Pánu Ježíši, jsi 
hodně vytížená v zaměstnání a s prací 
pro domácnost? I teď můžeš s Boží po-
mocí sloužit ve sboru, nebo kolegům v 
práci. Jsi již v důchodu a nemůžeš vy-
cházet z domu? Máš telefon? Zavolej 
někomu, o kom si myslíš, že je smutný, 
popovídej si s ním nebo mu zazpívej. 
Duch Svatý nás povede často tam, kam 
bychom sami nešli nebo ani nechtěli jít. 
Ale to je přesně to, co Pán Ježíš od nás 
očekává. Vydat se mu úplně do služby.
Přeji vám požehnaný čas.

Ludmila Sýkorová
Bolo tam viac vecí, ale to, čo mi re-

zonovalo na pozadí referátu sestry 
Juditky, bola služba „domácim viery“, 
na ktorú sa v súčasnej dobe akoby 
zabúda a potom sa stane, že ľudia zo 
zboru „vyhoria“. Možno je to preto ne-
populárne, lebo to tak dobre nevidieť.
Takže toto bolo to, čo ma najviac oslo-
vilo, s prianím Božieho požehnania a 
Jeho lásky na každý deň.

Jan Titěra
Zúčastnil ses již 13. konference 

sester. Co Tě na letošní konferenci 
nejvíce zaujalo?

A již se těším na tu čtrnáctou v řadě. 
Zaujal mne rostoucí počet bratří, kteří 
se tentokráte konference zúčastnili. 
Rovněž perfektní organizace a pohos-
tinnost litoměřického sboru. Znovu 
mne zaujaly velmi hodnotné referáty a 
svědectví se silnou výzvou i motivací 

k aplikaci biblického poselství v kaž-
dodenním životě víry. Zvláště jsem pak 
ocenil atmosféru radosti, otevřenosti, 
upřímnosti a sdílnosti. To vše jako zna-
mení vzájemné důvěry a lásky, dob-
rých vztahů, které se potom projevují 
i v přímluvných modlitbách jednoho za 
druhého. Velice si toho vážím. Konfe-
rence sester vždy prožívám jako „před-
zvěst nebe již na této zemi“.

   
Na konferenci jsi přijel i tak troš-

ku pracovně, jaké materiály BTM
jsi sestrám přivezl? Byl o ně zájem?

I když BTM většinou prezentuje svoji 
práci na akcích většího rozsahu, nelze 
Konferenci sester BJB vynechat. A to 
právě z důvodu velkého zájmu o naše 
produkty. Letos to byly především ma-
teriály pro děti, „sady zvířátek“, hry, 
dárkové karty s různými přílohami, nej-
více s mini CD. Dále byl velký zájem o 
letáky a brožurky určené pro službu 
v nemocnicích, LDN a podobných za-
řízeních. Rovněž o letáky s tématikou 
rodiny, života v rodině. A samozřejmě 
o letáky s konkrétními životními příbě-
hy. Jsme tedy znovu poučeni a bude-
me se i v příštím roce snažit vyjít zájmu 
sester vstříc.

 Čo ma na tohtoročnej Konferen-
cii sestier najviac oslovilo?

   Jarmila Balážová
Ťažká odpoveď, pretože ma veľmi 

oslovili všetky príspevky sestier – re-
feráty aj svedectvá, služba piesňami, 
láska domácich, s akou sa o nás všet-
kých starali, aby sme sa my nemuseli 
starať. Z programu preto neviem po-
vedať jednu konkrétnu službu (a ani 
nechcem). Ale napriek tomu som mala 
na konferencii jedinečný zážitok. Som 
nesmierne vďačná za každý rozhovor 
so sestrami, som vďačná, že program 
bol organizovaný tak, že bol čas na 
rozhovory. A to pre mňa „naj“? Po asi 
25 rokoch som sa tu stretla so sestrou 
Helenkou, ktorá žije v rodisku mojej 
babičky, kde sme kedysi chodievali na 
malú skupinku mládeže. Pýtala som sa 
na jej rodičov a súrodencov a jej prvé 
vety boli o tom, že jej staršia sestra, už 
vydatá, sa s manželom krstila, bratia 
a švagriná sa nedávno krstili a chodia 
na pravidelné biblické hodiny, ktoré 
mávajú v rodine Helenky. To bola a je 
moja veľká radosť a dôvod k vďačnosti 
na pokračovanie.

Jak chápat službu lásky
Markéta Matoušková – Krejčí
Konečně přišel dlouho očekávaný 

pátek 29.4. a vidina příležitosti načer-
pat síly v duchovním slova smyslu 
byla tu. Páteční večerní modlitby za 
otevřená srdce sester, aby Duch Svatý 
promlouval a proměňoval životy, mne 
povzbudily. V příspěvku sester z kon-
ference EBWU v Budapešti mě zaujal 
bod, ve kterém sestry popisovaly ne-
tradiční Večeři Páně. V jedné části totiž 

byla každá z nich vyzvána, aby položi-
la nastříhaný kus látky na kříž, přičemž 
každý kus látky představoval konkrét-
ní hřích. Jen si představme, že každý 
klademe pod kříž něco, s čím denně 
bojujeme. Hřích, kterého se pravidel-
ně dopouštíme, přestože se upřímně 
snažíme o nápravu. Když máme v srd-
ci pevnou víru v Pána Ježíše Krista 
a upřímně tento hřích vyznáváme a 
opouštíme, musí se náš život krůček 
po krůčku měnit k lepšímu!

Většinou nejsme schopni v tomto 
sami sebe objektivně posoudit. Tady 
ale nastupují naši bratři a sestry v Kris-
tu, kteří nám mohou poskytnout zpět-
nou vazbu. Pak je jasné, zda se mění-
me k lepšímu a zda jsme světlem pro 
svět.

Nezapomínejme se navzájem po-
vzbuzovat a v lásce napomínat. Tím 
dáváme najevo druhým, že nám na 
nich záleží. A mnohdy může pouhá 
věta útěchy zachránit život či vysvo-
bodit z deprese. To je pro mě jedno 
z mnoha pojetí, jak chápat „službu lás-
ky bližním“.

Rozhovory vedla 
Marie Horáčková

Jiřina Vimpelová

Ukladajme si 
svoj poklad 
v nebi
Ľudmila Englerová

Mt 6, 19 – 21
Nezhromažďujte si poklady na zemi, 

kde ich zožiera hrdza a mole, a kde sa 
zlodeji vlamujú a kradnú. Zhromažďuj-
te si poklady v nebi, kde ich nezožiera 
ani hrdza, ani mole a kde sa zlodeji 
nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj 
poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Pán Ježiš nám vo svojej „Kázni na 
hore“ vysvetľuje, ako majú žiť a 
vyzerať  Jeho nasledovníci. Zane-

chal nám tu systém kresťanských hod-
nôt, etické merítka, skutočnú zbožnosť, 
vzťah k peniazom, životný štýl i to, ako 
majú vyzerať vzájomné vzťahy. Keď si 
túto kázeň Pána Ježiša prvýkrát prečí-
tame, zdá sa nám, že je to púha teória 
a takto sa nedá žiť. Pán Ježiš však všet-
ko, čo povedal a čo je zapísané v Novej 
Zmluve, myslel vážne, nie ako teóriu. Pre 
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a učil svojich učeníkov, bola „tvrdá reč. 
Kto ju môže počúvať?“ (J 6, 60). Tak ako 
vtedy, aj dnes by sme si radšej Ježišove 
slová vyložili nejako ináč, ľahšie. Ísť úz-
kou cestou za Ním nie je ľahké.

V celej Kázni na hore a nielen v nej, 
nás Pán Ježiš vyzýva odlišovať sa od 
bežného spôsobu života sekulárnych 
ľudí, ale aj od formálneho náboženstva. 
Máme sa odlišovať od pokrytectva ná-
boženských ľudí (6, 1 – 18) ale aj od 
hmotárstva a chamtivosti svetských ľudí. 
V citovaných veršoch  Kázne obracia 
Pán Ježiš našu pozornosť k narábaniu 
s hmotnými statkami. 

Na prvý pohľad vidíme, ktoré majetky 
by sme mali zháňať a ukladať – tie, ktoré 
majú trvalú hodnotu, ktoré nič nezničí. 

Aké poklady si teda nemáme zhro-
mažďovať? Možno bude jednoduchšie 
začať s tým, čo nezakázal. Pán Ježiš 
nikde nehovorí, že nemáme mať žiaden 
majetok. Písmo nikde nezakazuje súk-
romné vlastníctvo. Pre kresťana nie je 
zakázané sporiť alebo uzatvárať životné 
poistky, ktoré sú tiež jednou formou spo-
renia. Naopak, Písmo chváli mravčekov, 
ktorí si v lete zhromažďujú potravu a tak 
myslia na zimu, a napomína lenivcov (Pr 
6, 6 – 11). Ten, kto sa nestará o svojich 
domácich, je horší, ako neveriaci (1Tim 
5, 8). Máme sa tešiť z dobrých vecí, kto-
ré nám Pán Boh – Stvoriteľ dáva. Teda 
mať majetok a zodpovedne žiť a tiež te-
šiť sa z toho, čo nám Boh dáva, nie je to, 
čo Pán Ježiš myslel zhromažďovaním 
pokladov na zemi. 

Pán Ježiš zakazuje svojim nasledov-
níkom sebecké zhromažďovanie po-
kladov. Nezhromažďujte si poklady na 
zemi... Ide tu o výstredný a luxusný život; 
tvrdosť srdca, ktorá nemá porozumenie 
pre núdzu okolo nás – a vo svete je tej 
núdze neúrekom. Pán Ježiš tu myslí na 
mylnú predstavu, že kvalita života záleží 
na hojnosti majetku. Lk 12, 15: Dajte po-
zor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti 
po nadbytku! Lebo život človeka nezávi-
sí od jeho majetku a hojnosti.     

Toto je dnes veľmi aktuálna téma. 
Dnešná spoločnosť je zameraná na 
užívanie si, na hmotné statky a žiaľ, my 
kresťania sme sa dali strhnúť týmto tren-
dom. Zamerali sme sa na zarábanie 
peňazí, často aj akýmkoľvek spôsobom. 
Robíme kompromisy s týmto svetom, 
len aby sme sa vyrovnali ľuďom okolo 
nás. Zle nám padne, ak máme staré 
auto a náš sused má nové, a pritom ani 

toľko nedrie ako my. Je nám to ľúto, keď 
naši kolegovia chodia na zahraničné do-
volenky a my len k starej mame. A keď 
musíme ísť do školy v tom, čo nie je 
práve „trendy“, je to hrozné. Ako ľahko 
sa prispôsobujeme svetu. A pritom Pán 
Ježiš od nás stále očakáva, že budeme 
na prvý pohľad iní. Pre kresťana by malo 
byť výstrahou, keď vám priatelia pove-
dia: „Ste takí fajn normálni, v ničom sa 
vlastne od nás nelíšite.“ 

Kázeň na hore opakovane hovorí 
o srdci. Pán Ježiš tu zdôrazňuje, že 
naše srdce vždy nasleduje svoj poklad, 
či smerom dole na zem alebo hore do 
neba (v. 21). So srdcom súvisí naše oko. 
Kam sa pozeráme, po čom túžime?  Verš 
22: Ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje 
telo bude plné svetla.  Žiadosť očí stojí 
vždy v ceste posvätenému životu. Dnes 
je to naozaj témou dňa. Ponuka vyspe-
lého sveta je neuveriteľne veľká. Keby 
som mala peniaze... mohla by som ísť 
ešte raz do Ríma, mohla by som vyzerať 
oveľa lepšie, lebo je mnoho možností na 
skrášlenie. Mohla by som ísť nakupovať 
do zahraničia (alebo aspoň do Bratisla-
vy) a kúpiť si niečo poriadne na seba. 
A aká je ponuka potravín. Prečo nekúpiť 
to najlepšie. Potom zase potrebujeme 
peniaze na odtučňovacie kúry... To je tá 
márnosť. Nový nábytok o päť rokov už 
nie je nový, celý dom treba po rokoch 
zrekonštruovať, po 5 – 6 rokoch treba 
vymeniť auto, lebo už prestáva dobre 
fungovať. A tak sa točíme stále dookola. 
A míňame peniaze a ešte vzácnejší čas 
na pominuteľné veci. Ešte raz chcem 
zdôrazniť, že nemáme byť nezodpovední 
a stať sa bezdomovcami. Ale práve keď 
žijeme v blízkosti Pána Ježiša, keď sme 
plní Ducha Svätého, chápeme tú správ-
nu mieru v živote. Vtedy sa neustále pý-
tam: naozaj musíme mať taký honosný 
obed? Nestačí jeden chod? Potrebujem 
tie topánky, alebo len tie moje staré vyšli 
z módy? Kde všade môžem svojim ma-
jetkom poslúžiť? Treba niekoho odviezť? 
Nerozmýšľam, koľko to stojí, a idem. Je 
niekto osamelý? Iste mu padne dobre, 
keď ho pozvem na obed. Je mnoho či-
nov lásky, ktoré môžeme robiť. Nie je 
to zhromažďovanie si dobrých skutkov, 
aby sme si zaslúžili nebo, alebo si ne-
jako v nebi prilepšili. Pán Ježiš oslovuje 
svojich učeníkov, ktorí Ho už poznali. 
Ukladanie si pokladov v nebi je aj budo-
vanie si kresťanského charakteru. Pavel 
hovorí, že „Teraz teda zostáva viera, ná-
dej a láska, ale najväčšia z nich je láska. 
Usilujte sa o lásku“ (1K 13, 13 – 14, 1). 
Láska, ktorú máme v srdci a ktorá sa 
prejavuje navonok, bude tou hodnotou, 
ktorá pretrvá. Stále hlbšie spoznávanie 

Pána Ježiša, ktorého raz uvidíme 
tvárou v tvár. Aktívna snaha mod-
litbou a svedectvom priviesť iných 
ku Kristovi. Zachránené duše, to je 
najväčší poklad. Viesť ľudí ku Kris-
tovi si vyžaduje obete. Sú to hodiny 
venovania sa ľuďom, keď by sme 
mohli oddychovať. Je to prispieva-
nie na misijné dielo. Je to navarenie 
polievky bezdomovcom, aby sme 
im zosobnili Božiu lásku. A mnoho, 
mnoho iných služieb a obetí. To 
sú pozemské činnosti s dopadom 

na večnosť. Mnohokrát si ani neuvedo-
mujeme, ako sme komu poslúžili. Ak 
naozaj milujeme, „nech nevie tvoja ľavi-
ca, čo robí pravica.“  Mt 6, 3.  Nemusí 
to nikto vedieť, koľko sme toho urobili, 
komu sme poslúžili, ani my sami si to 
nemusíme pamätať a robiť si v duchu 
zásluhy. „Tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je 
skryté, ti odplatí“ (Mt 6, 4).

Keď Pán Ježiš hovoril o poslednom 
súde, ukázal nám, čo treba robiť – nakŕ-
miť hladných, dať piť smädným, prichýliť 
cudzinca, odieť nahého, navštevovať 
väznených. „Čokoľvek ste urobili jedné-
mu z týchto najmenších bratov, mne ste 
urobili“ (Mt 25, 40).  

Ukladanie si pokladov v nebi zna-
mená neustálu službu a obeť. Ale ne-
slúžiaci a neobetujúci kresťan – to je 
anomália. To sa nezhoduje s našim 
znovuzrodením. Keď sa narodíme zno-
va, do nášho obnoveného života začne 
prúdiť sila Ducha Svätého a táto sila nás 
nenechá nečinne sedieť a zabávať sa. 
Dáva nám nové videnie a nové vníma-
nie, novú citlivosť voči potrebám tohto 
sveta. Každý môže slúžiť podľa svojich 
možností. Si mladá a plná sily? Môžeš 
slúžiť naplno pri fyzickej i duchovnej 
práci v tvojom zbore aj inde, kde ťa tre-
ba. Ak si mamička a máš deti, pozvi iné 
mamičky s deťmi do tvojho domu a ho-
vor im, čo si získala s Pánom Ježišom. 
Si vyťažená v práci a zároveň v rodine? 
Aj vtedy si môžeš nájsť čas pre službu 
v zbore alebo svojím kolegom, ale tu si 
už naozaj musíš veľa odriekať. Si stará 
a nevieš vyjsť z domu? Máš telefón? 
Zavolaj niekomu, o kom si myslíš, že je 
smutný a porozprávaj sa s ním alebo 
mu zaspievaj, ak máš taký dar. Duch 
Svätý nás povedie, často aj tam, kde by 
sme sami nechceli ísť. Ale to je presne 
to, čo Pán Ježiš od nás očakáva – vydať 
sa Mu úplne, nenechať si nič pre seba. 
A to z vlastnej sily nedokážeme. Potre-
bujeme Jeho každodenné povzbudenie 
a uistenie, že je stále pri nás. Tak poďme 
na modlitbu každý deň a strávme s Ním 
čas. Potom aj taká tvrdá reč, ako je ká-
zeň na hore, nebude až taká nereálna.          



Za fotografie
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www.christianphotos.net,
BigPhoto a archív redakcie.

Agapé
Možno si zrnom, čo ešte spí,
hlboko v náručí zeme.
Možno si slzou v údolí,
čo premení  sa na pramene.
Si mlčaním, čo silu má,
si slovom, ktoré poteší.
Si modlitbou bez slov,
symfóniou duší.
Si smútkom, v ktorom radosť tkvie,
pohľadom láskavých očí,
si ohňom, vodou Agapé, zázrakom tisícročí.
Len s tebou možno smelo kráčať 
po črepinách rozbitých váz,
boľavou rukou v ich úlomkoch hľadať
podobu stratených krás.
Čo je, čo nie je utrpením?
Odpovedáš nám rukami starcov,
ich trasúcim pohladením.
Len s tebou možno vzhliadnuť zázrak:  
Horizont nekonečna. 
Agapé, Agapé, si Božia láska. Večná.

Jana Kachaňáková


