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Nepotkala vás
zkouška nad lidské síly.
Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce,
kterou byste nemohli vydržet,
nýbrž se zkouškou vám připravil
i východisko a dá vám sílu,
abyste mohli obstát.
K 10, 13

Smysl trápení a nemoci
v životě křesťana

Téma čísla

Jak obstát v utrpení?

reportáž

Dobre nám je, zostaňme tu...
Nie, realita volá!
ekcia žien je už roky dôležitou
súčasťou Evanjelickej aliancie.
Jednou z jej aktivít je každoročné stretnutie žien v nádhernom
lone Liptova v Račkovej doline. Aj
tento rok sa tam zišlo takmer sedemdesiat žien z mnohých miest nášho
malebného Slovenska a z rôznych
denominácií. Prišli nielen za oddychom od každodenných povinností,
ale aj preto, aby sa učili ako slúžiť
svojim najbližším v rokoch staroby.
Sedemnáste stretnutie sestier EA
malo totiž motto: Ozdobnou korunou sú šediny.
Podporným biblickým textom boli
slová 92. žalmu, verše 14 – 15. Sestry si uvedomovali, že šediny nás už
zväčša nezdobia, lebo ich vieme zakryť, ale zdobiť by nás malo ovocie
Svätého Ducha (Gal 5, 22), ktorému
sme počas plodného života dovolili
zrieť na strome nášho života. Všetky
sme vyznávali, že ak sme zakorene-
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né v Bohu, skrze Pána Ježiša Krista
a v Jeho slove, dokážeme ponúkať svojim blízkym zrelé plody a aj
osobne máme z nich úžitok v čase,
keď „prichádzajú dni, o ktorých povieme, že nemáme v nich záľubu“
(Kaz 12, 1).
Na túto tému si pripravila slovo E.
Pribulová. Od psychologičky sestry Ľ. Šťastnej sme počuli praktické
rady, ako sa správať k svojim blízkym, ktorí sú postihnutí chorobami
vyššieho veku – demenciou a Alzheimerovou chorobou. Brat kazateľ Pavel Procházka ponúkol návod,
ako máme my veriaci v Pána Ježiša
Krista sprevádzať seniorov, chorých,
umierajúcich a pozostalých. Aj keď
témou boli šediny a staroba, nechýbala radosť zo vzájomného stretnutia. Večery boli príležitosťou na
vzájomné povzbudenie a výmenu
skúseností, ako nám Pán pomáha
a vedie nás. V modlitbách a v súkromných rozhovoroch sme sa navzájom povzbudzovali na ceste

viery. Račkovou dolinou sa štyri dni
niesol spev vďaky a chvál, že patríme Pánovi, ktorý o nás vie a vedie
nás do večného domova.
Pre časopis Rozsievač pripravila
E. Pribulová
(Pokračovanie na str. 13)
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rožili jste v minulosti nebo prožíváte v současnosti různé těžkosti, nesnáze, bolesti, utrpení?
Je vaše srdce sevřené úzkostí a oči někdy plné slz? Máte pocit, že
už nemůžete dál?
Nikde v Bibli nečteme, že život následovníků Krista bude vždy pokojný,
bez větších otřesů, že se bude vyvíjet vždy jen na slunných výšinách a naše
cesta nepovede temnými údolími. I utrpení patří do života křesťana.
Na to nás upozorňuje apoštol Petr: “moji milovaní, nebuďte zmateni výhni
zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého…“
(1P 4,12). Patří tedy k normálnímu projevu života toho, kdo následuje Krista.
Už jste se někdy zamýšleli nad tím, proč na
světě existuje utrpení? Bůh nechtěl utrpení.
Stvořil svět dobře.
V 1M 1, 31 čteme, že Bůh viděl, že je dobré, co stvořil. Boží stvoření neznalo utrpení,
těžkosti, nesnáze, slzy. Teprve rebelie vůči
Bohu narušila tuto harmonii. Dala tak vznik utrpení, těžkostem, slzám.
Také utrpení je součástí Božího plánu pro
náš život. Vzpomeňme na příběh z Lukášova
evangelia, kdy učedníci se ocitli v lodi s Pánem Ježíšem a dostanou od něj příkaz, aby
se plavili na druhý břeh jezera. Přichází bouře
s vichřicí, učedníci prožívají hrůzu. Ale plavba
se konala na Boží pokyn. Tak i do našich životů přicházejí různé bouře, které jsou součástí
Božího plánu pro náš život. Bouře nejsou bezúčelné – mají svůj smysl i účel. Čemu se měli
naučit učedníci v bouři? Měli poznat, jak slabá
je jejich víra a jak mocný je ten, který s námi
zůstává uprostřed bouře.
Utrpení přichází, protože Bůh je dovoluje a
využívá k našemu dobrému. „Všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha“ (Ř 8, 28). To je Boží slib i pro chvíle
utrpení. On má vše pod svou kontrolou. O tom byl také přesvědčen apoštol
Pavel, který z vězení napsal Korintským: „Pán mi řekl: Stačí, když máš mou
milost, vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2K 12, 9).
Jak tedy obstát v utrpení? Tak, že se nebudeme ptát „proč“, ale „k čemu“.
Ti, kteří se ptají „proč“, ohlíží se nazpět na chvíle utrpení, které chtěli překonat vlastními silami, ale setkali se s nezdarem. Nepřijali Boží pomoc. A
tak se často ocitnou v depresi, rezignaci, někdy dokonce i v blízkosti sebevraždy.
Naopak ti, kteří se ptají „k čemu“, jsou přesvědčeni o dokonalém Božím
plánu pro jejich život, vždyť Pán Bůh nedělá chyby. Někteří poznají za svého života, proč museli procházet utrpením, že to byla Boží láska, která se
jim zjevila ještě plněji a požehnaně proměnila jejich život. Dobu utrpení by
nechtěli postrádat. Někteří se nikdy nedozví důvod utrpení, tak jako Job,
který se nikdy nedozvěděl, proč musel tak trpět. Ale ve svém utrpení se
naučil ještě víc a lépe znát Boha a jeho úžasnou lásku k člověku. Nakonec
se cele vrhl do Boží náruče a řekl: „Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď
však jsem tě spatřil vlastním okem“ (Job 42, 5). A žalmista David vyznává:
„Uchopils mě za pravici, ač tělo mé i mé srdce chřadne, Bůh bude na věky
skála mého srdce a můj podíl“ (Ž 73, 23, 26).
Jak obstát v utrpení? Ráda si připomínám slova Johannese do Bosco:
„Drž se Boha jako pták, který nepřestane zpívat, i když větev se láme: Neboť ví, že má křídla.“
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To je způsob, jak obstát v utrpení.
Bůh nám utrpení někdy neodebere,
ale křídla víry nám pomáhají dostat
se nad ně tam, kde v plnosti září Boží
láska, která dokonale vede náš život.

Eva Titěrová

editorial
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Užitečné trápení
Úryvek z dopisu, který napsala sestra
M. Basilea Schlink před téměř 30 lety
éž nám Pán milostivě otevře zrak,
abychom spatřili jeho lásku, abychom uprostřed nouze a nedostatku uměli vyznat: Je to Pán! To ke mně
přichází jeho láska, když jsem v trápení. I
mne se ptá: Co ti chybí, mé dítě? Jsem tu
při tobě a chci ti pomoci. Právě v tomto
trápení se k tobě blížím, aby se proměnilo v podivuhodné setkání s Bohem.
Důvěřuj mi, dívej se na mne a nehleď na
lidi. Nezabývej se okolnostmi. Toužím,
abys mne poznal a přijal, abys mne více
miloval. Kdykoli tě obklíčí soužení, pak
si vzpomeň, že právě v soužení k tobě
přicházím, abych ti pomohl. Už dávno
se k tobě blížím a stojím zde, ale ty mne
nevidíš. Dovol, abych ti otevřel oči: Jsem
to já, tvůj Pán, který k tobě přichází na
vlnách soužení. Jsem ti blíže než lidé,
kteří tě trápí, než tvé soužení a než tvé
těžkosti.
Ta tři slova – „Je to Pán!“ která ráno po
probdělé noci plné neúspěchů vyslovil
Jan, všecko proměnila. A právě tak to i
já už po léta prožívám. Kdykoli uprostřed
trápení zvolám toto heslo, vše se změní.
Do srdce proudí pokoj a potěšení s no-
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EMKA
Ester Kvasňovská
minka se narodila 18. 2. 2006.
Byla krásná, zdravá, klidná a
milá. Na podzim 2008 začala
málo jíst a byla slabá. A když jsme
odjížděli po Novém roce 2009 ze
Slovenska a mávali jsme dědečkovi
v Bratislavě a pak starkému v Klenovci, řekla, že už je nikdy neuvidí. Nechápali jsme to, ale ona cítila, že se
s ní něco děje. 25. 1. 2009, to jí ještě
nebyy tři roky, ji diagnostikovali onkologické onemocnění s velmi dobrou
prognózou. Léčba však probíhala zle,
Emě bylo pořád hůř a po půl roce zjistili, že ji léčili špatně a že teď je naděje
na vyléčení menší. Pokračovali jsme v
léčbě, tentokrát mnohem drastičtější.
Byli jsme pořád v nemocnici a Ema
prožívala další operační zákroky spojeny s úzkostí, strachem a bolestí, další vyšetření, kde musela ležet i hodiny
pod hučícím strojem, další chemoterapii, která ji poškodila tělíčko, měla
silné bolesti, musela měsíce ležet a
čekat. Píchali do ní, vyšetřovali ji, manipulovali s ní, jak potřebovali, a ona
se nebránila, ani slůvkem neprotestovala. Nikdy si nestěžovala, nedělala
žádné problémy. Když se jí lékaři ptali:
„Eminko, jak se máš,“ vždycky odpověděla: „Dobře.“ Pak se jí ani neptali,
jestli jí něco nebolí: „Ty bys nám to
stejně neřekla.“
I v nemocnici si dokázala vytvořit
svůj svět, nikdy jsme se spolu nenudili. Když byla síla, hráli jsme si
a vyráběli, a když ne, dívali jsme se
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vou důvěrou a radostí. Rovněž mi bylo
vždy velkou pomocí vědomí, že mé soužení není bezúčelné. Vím, že Bůh se
mnou má svůj plán, že ten plán je nádherný a že každé trápení v něm má své
místo. Věřím, že právě tím soužením,
které mne obkličuje, Pán všecko vede
ke slavnému cíli. I toto heslo se mi už
nesčetněkrát osvědčilo jako spolehlivé.
Je to veliká útěcha, když smíme věřit, za
vším je neomylný a láskyplný Boží záměr,
který vznikl v láskyplném Božím srdci.
Často poznáme smysl určitého trápení
až mnohem později – mnohé možná až
jednou v nebi. Vždyť jeho myšlení vysoko přesahuje naše myšlení.
Když se však ohlížím na svůj dlouhý život, mohu Pána jen a jen chválit a velebit:
Ano, ty všecko vedeš k nádhernému cíli.
Právě i cestou těžkostí a trápení. Jestliže
Pán někde něco zbořil, pak to bylo proto, aby vybudoval něco nového a mnohem krásnějšího. Všecky rány, které mne
stihly, byly láskyplné Otcovy šlehy, kterými mne tříbil a vychovával pro nebeskou
slávu. I ty nejzamotanější okolnosti se
nakonec vyřešily podle jeho záměru – i
když to někdy trvalo dlouhé roky. Mohu
jen žasnout a chválit jeho cesty. Protože
jsem to už tolikrát směla prožít, při každém trápení teď v mém srdci zazní přímo
vítězný jásot: Pane, za tím vším je tvůj

láskyplný záměr a ty určitě dosáhneš
svého slavného cíle i tímto trápením.
Připadá mi to, jako bych se usadila
v bezpečné lodičce, která se jmenuje „Boží záměr“. Kormidelníkem je tam
sám Pán, a já vím, že lodičku bezpečně
provede všemi bouřemi. Ať si vlny bouří
a hrozí mne pohltit, kormidelník si ví se
vším rady. Sedím-li v lodičce „Božího
záměru“, nechci nic jiného, než co chce
on, jak on si to vymyslel, jak on chce
vést můj život. Ať se mnou dělá, co chce.
Já se nestarám, protože se vždy znovu
přesvědčuji, že lodička zakotví v přístavu „Sláva“. Už nyní z ní něco proniká do
mého pozemského života, a tak se smím
radovat z nádherného Božího záměru. A
já vím, že až jednou lodička přistane u
věčného břehu, budu teprve žasnout, do
jaké Slávy mne Pán uvedl.

M. Basilea Schlink
přeložila E. Titěrová

na pohádky. Znala jich hodně a nej- Milovala pěkné oblečení, každý den si
vtipnější pasáže dokázala citovat. To naladila model, pro nás někdy nepobyl svět veselý, barevný a bezpečný. chopitelný...Vždycky to byla elegantTaké vyráběla pozdravy pro své blízké. ní sukýnka, triko, baleríny a kabelka.
Milovala svou velkou rodinu a moc jí Chtěla být návrhářka, nebo lékařka.
všichni scházeli.
Když se pak nemoc na podzim 2011
V nemocnici nám pomáhali lékaři, vrátila, bylo to strašné. Opět operace,
milé sestřičky, paní učitelka, paní vyšetření a na všechno už zbylo málo
uklizečky. Když jí sestřičky ošetřova- síly. Eminka ochrnula, byla ozařovali, asistovala a radila jim, sledovala ná, pak začala opět chodit a všechno
každý jejich krok. Potom ošetřovala zvládala opět s velkou trpělivostí a stapanenky, měla svůj kufřík plný oprav- tečností. Když jsme mluvili o nějakém
dových ošetřovatelských věcí, které dítěti, které bylo uzdravené, řekla, že jí
ji sestřičky potají dávali, „To sú moje Pán Ježíš také uzdraví, ale jinak. Když
doktorácie“, říkala. Každý měl Eminku jsme brečeli, říkala, že ať se nebojíme,
moc rád, za její statečnost, bojovnost, že ona tu nemoc zvládá a je zdravá.
obrovskou vyspělost, trpělivost a za A v tomto klidu i odešla. Bez závanu
vtipné hlášky, kterými oplývala. Třeba pochybnosti věděla, že jí Pán Bůh
jak kritizovala mladou paní doktorku, miluje a ona milovala Jeho. Do poproč nemá sladěnou barvu ponožek slední chvíle byla milá, uctivá, vděčná
a trika. Paní doktorka pak řekla, že od a trpělivá. Za hodinu po odchodu, se
té doby si na to dává pozor. Všichni na její tvářičce objevil šibalský úsměv,
se pak moc těšili, když byla rok a půl dala nám najevo, že už jí je dobře.
bez nálezu.
Modlila se za uzdravení, ale víc se
Na „svobodě“ se ze všeho těšila. modlila za nás všechny, a abychom
Když jsme jeli po dálnici a viděla pár byli šťastná rodina. Během její nemoci
stromů, volala: „Mami, podívej, jak se z naší rodiny stala opravdu šťastná
krásná příroda!“ Těšila se z procházky rodina. Stalo se tak proto, že k nám
ve městě, návštěvy hračkářství, dárků, přišel bydlet i Pán Ježíš a stal se nadobrého jídla a vůbec pobytu doma. ším středem. On 8. 6. 2012 rozhodl,
že Eminka si už opravdu potřebuje
odpočinout v opravdovém domově.
Mnoho lidí se zamyslelo nad tím,
kde skončí po smrti jejich duše, jsme
za to vděčni a modlíme se, aby se rozhodli Pána Ježíše přijmout.
Děkujeme za vaše modlitby a vaší
lásku. Věříme, že Pán vás tak vedl,
protože nás rád vidí s otevřeným srdcem na modlitbách. Jen tak na nás
může pracovat a používat si nás.

aký je smysl nemoci a
všelijakého utrpení. Kterým
musíme ve svém životě procházet? Na tuto otázku nacházíme
na stránkách Nového zákona
několik odpovědí.
Uveďme alespoň některá místa.
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1. Nemoc jako následek hříchu
Utrpení a bolest bývají často
přirozeným následkem hříchu. Je mnoho nemocí, které si svou lehkovážností
můžeme zavinit sami. Muži, který byl
uzdraven u rybníka Bethesda, pověděl
Ježíš tato slova: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš,
aby tě nepotkalo něco horšího.“ Jeho
nemoc, která trvala 38 let, byla zřejmě
následkem nějakého hříchu. O přímé
souvislosti mezi hříšným způsobem
života a následným onemocněním, mluví
i tato slova žalmu: „Pošetilci pro svou
cestu nevěrnosti, pro své nepravosti
byli pokořeni. A když ve svém soužení
úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně;
seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je
z jámy.“ Zdaleka to však neznamená, že
by každá nemoc byla následkem hříchu
nebo neodpovědného způsobu života.
Dále musíme mít na paměti slovo
Ježíše známé z Janova evangelia, kdy
se učedníci ptali při setkání s člověkem,
který byl od narození slepý: „Mistře, kdo
se prohřešil, že se ten člověk narodil
slepý? On sám nebo jeho rodiče?“
Na tuto otázku odpověděl Ježíš takto:
„Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý,
aby se na něm zjevily skutky Boží.“ Jsou
tu tedy nemoci, které mají docela jiné
pozadí.
2. Nemoci a utrpení k pročištění víry
Některé nemoci a trápení mají v životě
věřícího člověka sloužit k pročištění a
prohloubení jeho víry. Apoštol Petr píše
ve své první epištole toto: Máte ještě
nakrátko projít zármutkem rozmanitých
zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato,
jež přece též bývá zkoušeno ohněm,
prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den,
kdy se zjeví Ježíš Kristus.“ V nemoci a
utrpení se zpravidla veškerá přirozená
sebejistota člověka hroutí. A pak přichází
ta chvíle, kdy Duch svatý může dát
člověku skrze víru novou vnitřní sílu,
aby svoji nemoc a trápení přijal z Boží
ruky. Pohané věřili, že za jejich nemocemi stojí démoni a zlí duchové. Věřící
člověk rozpoznává, že za jeho tělesným
utrpením stojí v posledu milující Bůh.
Apoštol Petr napsal ve své první epištole
také tuto pozoruhodnou větu: „Ten, kdo
trpěl v těle, skoncoval s hříchem.“ To
však neznamená, že tělesné utrpení by
bylo prostředkem k tomu, jak dosáhnout
bezhříšného života. Utrpení však může
v životě křesťana napomáhat k tomu, že
se distancuje od hříchu. Právě v utrpení
se naše myšlení a skryté motivy našeho
jednání dostávají snadněji na světlo. Nemoc a bolest mohou být také dobrou
obranou proti pýše. Apoštol Pavel věděl,
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se nedají srovnat s budoucí slávou, která
má být na nás zjevena.“ Při tom apoštol
Pavel nemyslí jen na pronásledování
jak snadno se může i věřící člověk po pro víru, ale také i na nemoci a tělesné
některých mimořádných zkušenostech bolesti. To se dozvídáme z jeho dalších
víry začít vyvyšovat, a proto pochopil, slov: „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží
proč mu Pán Bůh ponechal v jeho těle a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
osten nemoci. To je smysl jeho slov: „ A Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti
abych se nepovyšoval pro výjimečnost – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marzjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán nosti vydal. Trvá však naděje, že i samo
do těla osten, posel satanův, který mne tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví
sráží, abych se nepovyšoval.“ Smysl mé zániku a uvedeno do svobody a slávy
i tvé nemoci může být také v tom, že nám dětí Božích. Víme přece, že veškeré
slouží k pročišťování naší víry a pomáhá tvorstvo až podnes společně sténá a
nám, abychom zůstávali v pokoře.
3. Nemoc a utrpení jako příležitost
k osvědčení víry
Mají nám napomáhat i k tomu, abychom se i v těch těžkých chvílích života
plně svěřili do Boží ruky. Příkladem
takového svěření se Bohu je v Bibli
obzvláště Job. Neměl žádné uspokojující odpovědi na otázku, proč zrovna
on musel snášet takové utrpení a nemoc. Odpověď, kterou mu dávali jeho
přátelé, když mu říkali, že musel nějak
zhřešit, Jobovi nepomáhala a ani nebyla
správná. Pán Bůh nechal Joba procházet
temným údolím životních ran a pak i nemocí a utrpením, aby mu teprve později
ukázal, že všechno to těžké a bolestné, pracuje ku porodu. A nejen to: i my
čím ho vedl, mělo v pozadí svoji příčinu sami, kteří již máme Ducha jako příslib
ve zvláštním rozhovoru, který se odeh- darů Božích, i my ve svém nitru stérál v nebi. Šlo dokonce o Boží prestiž. náme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vyNejen před Satanem, ale před celým koupení svého těla.“ (Římanům 8,19-23)
nebem a peklem se mělo prověřit a Co to znamená? Celé Boží stvoření, tedy
prokázat, že Job nevěří v Boha jenom ze i celé lidstvo trpí ustavičnými přírodními
sobeckých a prospěchářských důvodů. katastrofami, válkami a nemocemi. Pán
Mělo se prokázat, že Job se bude držet Bůh nepřipravil pro své věrné na tomto
Boha, i když všechno ztratí. I v nemoci a světě chráněnou rezervaci, do které by
utrpení. A prokázalo se to. Jobova víra se nebyl dovolen vstup žádnému utrpení
osvědčila. Velmi často platí v takových ani jakékoliv bolesti. Víra v Krista nás
případech známé slovo Ježíše: „Co já nechrání před životními neštěstími. I jako
činím, nyní nechápeš, potom však to věřící zůstáváme součástí tohoto padlého
pochopíš. (Jan 13,7).
světa. Nejsme ještě v nebi. Každá nemoc
4. Nemoc a utrpení k vyhlížení Boží a každé utrpení nám připomínají, že zaslávy
tím ještě nejsme u cíle. Jsme závislí na
Z obsahu Nového zákona se dovídáme, Boží milosti.
že čas našeho života zde na zemi je
6. Nemoc a utrpení jako Boží volání
poznamenán pomíjitelností, nemocí a v
To volání platí pro věřící i nevěřící. Je
posledu i smrtí. (1. Korintským 15,42-43) možné, že se lidé snaží po celá léta vyhýI když vidíme, že dochází k různým uz- bat se Pánu Bohu. Zůstávají vůči němu
dravením – často i k zázračným – přesto lhostejnými. Zejména ti, jimž se na světě
právě každé takové uzdravení má být pro velmi dobře daří, často nepoznávají, že
nás „předposlem“ nového stvoření. Má je „dobrotivost Boží chce přivést ku
nám připomenout, že nám Pán Bůh jed- pokání“. Proto to někdy Pán Bůh zařídí
nou dá žít v novém Jeruzalémě, v novém tak, že dovolí, aby je nějaká vážná nemoc
nebi a nové zemi, kde setře každou slzu „vykolejila“ z navyknutého způsobu života.
s očí. „A smrti již nebude, ani žalu, ani A tak jim zabrání v tom, aby pokojně
nářku, ani bolesti už nebude. Neboť, co pokračovali ve své životní dráze bez Boha.
bylo, pominulo (Zjevení 21, 4). Těmto Bůh tak zastavuje člověka na jeho cestě
slovům nejlépe rozumíme právě v ne- hříchu, na cestě bez Boha, která vede
moci a utrpení. Pročišťují naše oči víry, nejen ke smrti, ale do věčného zahynutí.
abychom pohledem naděje lépe viděli Nemoc a utrpení mohou být způsobem,
k obzorům věčnosti. V nemoci a utrpení jakým Pán Bůh otevírá člověku uši, aby
vidí naše víra nejdále, nejen ke smrti, ale slyšel jeho hlas a jeho pozvání. Nemocí,
až k novému nebi a nové zemi.
utrpením a bolestí zve Bůh člověka
5. Nemoc a utrpení k růstu závislosti nazpět do otcovského domu. Jde pak o
na Boží milosti
to, zda jsi ochoten takové pozvání nejen
Apoštol Pavel píše v listu Římanům o slyšet, ale též i přijmout.
slávě Božího vykoupení a upozorňuje na
Na samý závěr se pak sluší připomenout
to, jak jsou ve srovnání s touto budoucí jedno slovo Bible: „K dobrému jest mi to, že
slávou všechny naše nemoci a utrpení jsem pobyl v trápení“ (Žalm 119,71).
nicotné. Poslechněme si jeho slova:
„Soudím totiž, že utrpení nynějšího času
JU
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baptistická misie

Baptistická
misie
v Moldávii

oldávie leží mezi Rumunskem a
Ukrajinou. Má 4,5 milionu obyvatel zahrnující několik jazykových
skupin - 65% Moldavanů mluví rumunsky, zbytek ukrajinsky, rusky, gagauzky
(turecky), hebrejsky. Žije zde také mnoho Romů. Hlavním a největším městem
Moldávie je Kišiněv. Země je z převážné
většiny venkovská. Je zde úrodná půda,
vhodná především k pěstování obilí a
patří mezi nejlepší v Evropě. Je zde také
mnoho vinic a sadů. Navzdory tomu,
jak je Moldávie úrodná, je nejchudší
zemí v Evropě. 80% obyvatelstva žiji na
hranici chudoby (podle standardů EU).
Přibližně jeden milion Moldavanů žije
rozptýlených po rusky mluvících zemích
bývalého Sovětského svazu a v západní Evropě. Hlavním náboženstvím je
pravoslavné křesťanství. Ačkoliv věrnost
pravoslaví je často zděděná či nominální. Od získání samostatnosti v roce 1991
zaznamenala Moldavská baptistická
jednota velký růst. Počet členů se zdvojnásobil. Baptisté využívají svobodu kázat evangelium, školí vedoucí a vysílají
misionáře. V zemi jsou stovky domácích
misionářů, kteří jsou aktivně zapojeni do
zakládání nových baptistických sborů.

M

Jedním z těchto domácích zakladatelů sborů, který byl finančně podporován
skrze projekt EBF, je také bratr Eduard
Edu, kazatel nyní už samostatného sboru v Kišiněvu:
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Jmenuji se Eduard Edu, jsem baptistický kazatel z Moldávie, je mi 33 let,
mám ženu Victorii a 3 děti (7 let, 5 let a 2
měsíce). Vystudoval jsem teologii v Oradei v Rumunsku a později jsem se dostal ke službě zakládání nových sborů
v Moldávii. Byl jsem součástí misijního
programu EBF v letech 2005-2010. Náš
baptistický sbor se nachází na severu
Kišiněvu, v části města zvané Boikovo.
Žije zde přibližně 200 tisíc lidí a nebyl
zde žádný rumunsky mluvící baptistický
sbor. Lidé zde většinou mluví rumunsky
i rusky. Máme ve sboru také etnické
minority: Ukrajince, Bulhary, Gagauzy
(Turky), Rusy a Romy. Během shromáždění míváme většinou dvě kázání, jedno
v rumunštině a jedno v ruštině.
Romové mají svoje vlastní shromáždění, kde mluví svým vlastním jazykem.
Jsme si vzdálenější také díky rozdílným
kulturám. Misie mezi Romy je velmi
nová, protože ji začali dvě rodiny v říjnu

2011. Nyní už mají asi 60 členů. Máme
zde také národnostní skupinu Gagauzů,
je to převážně turecky mluvící minorita.
V naší zemi je jich kolem 250 tisíc a žijí
většinou na jihu Moldávie. Jejich předci pocházejí z Osmanské říše, nicméně
jejich náboženství není islám, ale pravoslaví a také mezi protestanty je jich veliký počet. Některé jejich sbory vysílají
misionáře do Turecka a do Ázerbájdžánu, protože mají stejný jazyk a kulturu.
Gagauzové využívají politickou autonomii, jejich hlavním městem je Komrat.
Celý náš sbor má asi 250 lidí, což je
velmi dobré vzhledem k tomu, že jsme
naši službu začali v roce 2005 (před 7
lety). Do nedělní školy chodí asi 80 dětí
a máme asi 60 mládežníků. Sbor má
dva pěvecké sbory a vlastní orchestr.
Během léta organizujeme letní tábory
pro děti a mládež. Máme dva kazatele a
3 diákony, kteří sdílí zodpovědnosti vedoucích. Sborová práce je založena na
malých skupinkách, kam jsou zvaní naši
přátelé ke studiu Bible. Několik skupinek se během týdne schází po domech.
Vrcholem roku jsou pro nás letní tábory. Lidé, kteří s námi jedou na tábor, se
s námi seznámí a potom chtějí pokračovat v přátelství a připojí se k některé
skupince.
Systém vedoucích je následující: kazatel vyučuje každé úterý všechny vedoucí skupinek, setkání je také otevřené i pro ostatní členy sboru. Všechny
skupinky jsou pak druhý den ve středu
všechny ve stejný čas.
Baptistické hnutí přišlo do Moldávie
v 19. století. Během Sovětské nadvlády
zakusili baptisté velké pronásledování,
mnoho vedoucích bylo pod dohledem
KGB a stovky lidí zahynuly v pracovních
táborech. Školit vedoucí nebylo možné, přesto baptistické sbory rostly. Po
vyhlášení nezávislosti v roce 1991 jsme
měli 11 tisíc členů ve 130 sborech. Nyní
máme asi 20 tisíc pokřtěných členů v
téměř 500 sborech a stanicích. Baptisté
představují asi 1% moldavské populace,
což je nejlepší výsledek v celé Evropě.
Podle odhadů nejméně 15 tisíc baptistů
emigrovalo a žije v zahraničí. Baptistické sbory v Moldávii jsou velmi misijně
zaměřené. Nesvědčí pouze svým sousedům, ale vysílají také misionáře do
rusky mluvících zemí - dokonce i na Sibiř
za Severní polární kruh. Jsou zapojeni i
do misie ve Střední Asii, kde je hlavním
náboženstvím islám (Kazachstán, Uz-

bekistán, Tádžikistán). Každý rok studuje 40 - 50 vedoucích ze Střední Asie na
Kišiněvské biblické škole. Po ukončení
jejich studia se vracejí zpět do své služby a snaží se o založení nových sborů.
Baptisté v Moldávii využívají svobodu
hlásání evangelia, vyučují kazatele a misionáře. V naší zemi jsou lidé otevření k
přijetí evangelia. Mnozí z nich využívají
příležitost po tolika letech očkování ateismem a každodenního pronásledování
během komunismu. Největším požehnáním ve službě je představování Ježíše lidem, tak aby ho mohli přijmout jako
svého osobního Spasitele a duchovně
růst ve své nově objevené víře. Velký
počet lidí přicházejících do našeho sboru jsou studenti, kteří v Kišiněvu studují a
zůstávají pouze na omezenou dobu. Je
důležité využít tuto příležitost, kdy jsou
otevření pro evangelium. Velkým požehnáním jsou také tábory pro děti, mládež
a také tábory přežití pro naše vedoucí.
Jsme mladý sbor a největší naší výzvou je církevní tradice. Někteří starší
lidé, kteří nás navštíví, nás kritizují, protože nezpíváme tradiční bratrské písně.
Ale naši členové preferují chvály. Mnoho Moldavanů emigrovalo do zahraničí. Většina z nich jsou mladí a obdarovaní lidé a naše země jejich emigrací o
mnoho přichází. Dalším problémem je,
že lidé nepodporují příliš své vedoucí.
Někdy lidé nerozumí tomu, jak těžká a
zodpovědná je práce kazatele. Mají na
ně velké požadavky, ale dostatečně je
nepodporují. Snažíme se učit naše lidi
biblickým způsobům, ale změny přicházejí pomalu. Další výzvou je nedostatečné vybavení na naše tábory přežití pro
vedoucí.
Pořádáme speciální evangelizační bohoslužby, promítáme filmy a pořádáme
koncerty, kde kážeme obecenstvu evangelium v kulturních domech ve městech
i na vesnicích. Rozdáváme letáky a literaturu na ulicích a veřejných místech.
Ale tou nejefektivnější metodou je zvát
lidi do domácností na kávu nebo čaj a
sdílet s nimi evangelium neformálním
způsobem. Já sám jsem se obrátil před
mnoha lety ve sportovním klubu. Jeden
člověk tam se mnou sdílel evangelium.
Později jsem zjistil, že je to syn kazatele. Stali jsme se přáteli a on mě pozval
na biblickou skupinku. Vždycky pro mě
byl dobrým vzorem zbožnosti a morální
autority.
Pokud se za mě můžete modlit, modlete se prosím, abych byl citlivý na Boží
vedení, hlavně v duchovních bojích a
na životních křižovatkách. Modlete se
také za vybavení na tábory přežití pro vedoucí, aby bylo možné v nich pokračovat. Stalo se nám, že nám úřady chtěly
kvůli špatnému vybavení tábor zavřít.
Můžete se také modlit za nové auto pro
mě. Hodně cestuji a moje auto už je 20
let staré a je často rozbité. Moje služba
by byla mnohem efektivnější, kdybych
měl lepší auto.
Pán Bůh vám bohatě žehnej.

Kancelář VV BJB,
www.baptist.cz

Žádný pastor nekázal
více lidem než Billy Graham. Slyšelo ho kolem
210 milionů lidí ve 185
zemích. Tento baptista
z USA má 93 roků, je
vdovcem a trpí parkinsonem. Přesto je pozitivně
naladěn, tak jako jeho
nová kniha „O požehnání pozdějšího věku“.
ýt starým člověkem je cenné. Někteří dokonce říkají, že je to krásné. Někdo mně vyprávěl o jedné
starší ženě, která řekla: „Přála bych si
mít více času, peněz i odvahy dát si
vyhladit vrásky v obličeji – všechno
visí ochable dolů.“ Nato řekl její manžel: „Miláčku, nejlacinější a nejtrvalejší
odstranění vrásek je tvůj úsměv. Tvé
vrásky uhlazuje a přitahuje lidi k tobě.“
Všichni máme možnost být spokojeni
s tím, kde v životě stojíme. Můžeme se
připojit ke slovům apoštola Pavla, který
řekl: „Naučil jsem se být spokojen s tím,
co mám“ (Fp 4,11).
Postrádám dny, kdy jsem ještě mohl
jezdit autem. Vždy je tu však někdo,
kdo mne doveze tam, kde musím být.
Moje bolesti mne upomínají, že už nejsem tak mladý, jak bych rád byl; jsem
však velmi vděčný za to, že zde ještě
jsem a mohu hovořit, a že jsou zde lidé,
kteří jsou tak laskaví, že mně trpělivě
naslouchají. I ve stáří devadesáti tří let je
ještě mým přáním učit se být spokojený. Nikdy bychom neměli být příliš staří,
abychom se neučili – a nikdy příliš staří,
abychom se neusmívali!
Proč jedna žena jela rychle
Jedna vznešeně vypadající žena jela
poněkud rychle se svým autem. Policista ji předjel a ptal se ji, proč překročila
hranici rychlosti. Tu se zasmál její manžel, který seděl na místě pro spolujezdce, a řekl: „Mladý muži, my jedeme tak
rychle proto, abychom se dostali do
cíle dříve, než zapomeneme, kam jsme
vlastně chtěli jet.“
Co se mohou mladí naučit od starých
Je velmi důležité, abychom dosáhli
svého cíle. Právě tak důležití jsou také ti,
kteří nás následují, neboť jsou na stejné
cestě jako my. Jenže to ještě nepoznali. Pro starší generaci může být těžké
držet s mladšími krok, ale musíme mít
na paměti jedno: pokud ještě dýcháme,
jdeme před nimi. Generace, které nás
následují, se učí od nás, jak se stárne.
Jsme jim dobrým příkladem?
Přirozeně jsme dělali chyby, a kdyby
to bylo možné, vrátili bychom čas nazpět a něco dělali jinak. Ale lekce, které
jsme se naučili z našich chyb a výsledků, mohou pomoci těm, kteří přijdou
po nás. Vliv, kterým na ně působíme,
může rozhodnou o tom, zda naši bližní

B

zamyšlení

svou identitu a sebehodnocení závislým na schopnosti pracovat. Bohužel
naše materialistická společnost ještě
nás podrží v dobré vzpomínce, zesiluje této náhled. Ale Bůh říká, že my
nebo podle rčení „sejde z očí, jsme větší než naše práce, a naše prásejde z mysli“ jednoduše zmi- ce je jen částí jeho plánu pro nás.
zneme z jejich života.
Bible nezná důchod
Dcera jedné dobré přítelkyZnamená to, že je v Božích očích
ně prožila smrt svého dědečka špatné, když přestaneme pracovat a
doma. Dívka řekla se slzami jdeme do důchodu? V Bibli se nevyskyv očích: „Nikdy nezapomenu, tuje slovo „důchod“ tak jak my jej dnes
jak láskyplně se starala má ba- používáme: V dřívějších dobách pracobička o dědečka. Tak jsem se vali lidé tak dlouho, pokud byli tělesně
naučila, že se musíme starat o schopni. Sotva měli jinou volbu, nenemocné a umírající. Ale pře- boť tehdy neexistovalo ani sociální ani
devším mně to ukázalo, jak se důchodové pojištění, které by je ve
dá čelit statečně všem situacím.“
stáří podepřelo. Navíc pracovali mnozí
Je toho mnoho, co se mohou učit z nich samostatně jako zemědělci, rymladí od těch, kteří už mají dlouhou ce- báři nebo řemeslníci a museli vykonástu za sebou. Avšak my starší bychom vat své zaměstnání až do vysokého stáneměli pustit ze zřetele tu skutečnost, ří, aby mohli přežít. V mnoha částech
že také oni jsou velkým obohacením světa je tomu tak ještě dnes.
pro náš život. Vidí naše chyby a naše
Když potom nebyli schopni pracovat,
triumfy – a naopak by bylo také žádoucí, byli závislí na péči své rodiny. To však
abychom my uznali jejich boje a výsled- nebylo vždy možné, proto nám mnoky a povzbudili je na cestě do neznámé hé verše v Bibli kladou na srdce starat
budoucnosti.
se především o ty, kteří nemají žádnou
V knize Kazatel čteme: „Všechno má podporu od rodiny – vdovy, sirotky, ale
určenou chvíli a veškeré dění pod ne- také o lidi s různým hendikepem.
bem svůj čas, je čas hledat i čas ztrácet“.
Důchod jako Boží dar
(Kaz 3.1.6). Když utrpíme ztrátu, může
Ve světě, ve kterém dnes žijeme, je
nám to pomoci k některým poznatkům. normální, že jednou přestaneme praNeztrácejme z očí Boží úmysly také covat a budeme užívat svůj „večer živ dobách strasti a zklamání, neboť On vota“. Starší lidé jsou někdy nuceni
je na naší cestě vždy s námi.
k tomu, aby odešli do důchodu a tak
Proč vlastně pracujeme
uvolnili pracovní místa pro mladší. Není
Práce je součástí Božího plánu pro nic špatného na tom jít do důchodu a
náš život. Pracujeme nejen proto, aby- tyto roky mohou patřit k nejlepším v nachom měli co jíst, práce je jednou z nej- šem životě, když na ně hledíme jako na
důležitějších příležitostí, kterou nám Boží dárek. Bůh odpočinul sedmého
Bůh dal, abychom jej ctili. Autor knihy dne potom co stvořil vesmír, a také my
Kazatel to vysvětluje takto: „Není pro bychom se neměli cítit vinnými, když
člověka dobré jíst a pít a při svém pac- nám dává možnost si odpočinout po
htění se aspoň pomět? Shledal jsem, že vykonané práci.
i to je z Boží ruky“ (Kaz 2, 24). Apoštol
Jako starší generace měli bychom být
Pavel řekl: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli si vědomi zodpovědnosti modlit se za
jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ druhé. Když odpočíváme, neznamená
(1K 10, 31).
to, že bychom měli setrvat v nehybnoNejvětší část svého života pracoval sti. Smíme si sice odpočinout od své
Ježíš svýma rukama. „Je jen tesař…“, námahy, ale měli bychom čas v našem
vysmívali se někteří z jeho nepřátel, životě využít k tomu, abychom podekteří mylně vycházeli z toho, že někdo, přeli ty, kteří nesou těžká břemena.
kdo celý život vykonával obyčejné zaCo všechno nemusíme
městnání jako tesař, nemůže být MesiJiž mnohé generace před námi byly
ášem (Mk 6, 3). Také apoštol Pavel si jednou tam, kde jsme my dnes, avšak
vydělával na živobytí prací svých rukou bez pohodlí, které užíváme. Tím ušetna svých cestách (Sk 18, 3). V Božích říme mnoho času, který můžeme vyuočích je každá řádná práce úctyhodná žít pro jiné věci. Většina z nás nemusí
a významná. Proto bychom měli konat
svou práci vždy s hrdostí, svědomitostí
a plným nasazením.
Nebylo však nikdy ustanoveno, že
práce se stane středem našeho života.
Toto místo patří výhradně Bohu. Když
připustíme, aby naše práce nás ovládala a určovala náš život, stává se pro náš
život modlou. Někdo, kdo si zakládá na
tom, že pracuje sedmdesát nebo osmdesát hodin týdně, se pravděpodobně
domnívá, že svou práci hravě zvládne.
Ale ve skutečnosti se chová přesně jinak. A protože práce zaujímá tak velký
prostor v jeho životě, činí možná také

O POŽEHNÁNÍ POZDĚJŠÍHO VĚKU
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úvahy

sama pěstovat svou potravu, nemusíme donášet vodu každé ráno nebo
cestovat mnoho kilometrů, abychom
si mohli pohovořit se svým přítelem.
Místo abychom byli frustrováni novým
technickým vývojem, měli bychom být
vděčni, že máme jím k dispozici více
času, ve kterém se můžeme soustředit
na Boží požehnání. Když přemýšlíme o
tom všem, co nám Bůh daroval, může
to zabrat mnoho hodin a podle mého
názoru by mělo tomu tak být. Ap. Pavel
píše: „Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je
hodné lásky, co má dobrou pověst, co
se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Fp 4,8).
Bůh neopouští staré
Když Pavel psal tato slova plná naděje sboru do Filipis, seděl ve vězení. Jeho
životní podmínky byly tvrdé, ale přesto
napsal dopis lidem, kteří věřili v Krista,
aby je posílil v jejich víře. Lidé, kteří zavřeli Pavla, se bezpochyby domnívali, že
se vzdal své služby pro Boha, ale jeho
horlivost pro Krista jej pobízela, když
psal: „Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu
Ježíši“ (Fp 3,13).

Ačkoliv se Pavel blížil konci svého života, nepřipustil, aby jeho minulost působila negativně na jeho budoucnost.
Vší silou běží k cíli. V jiném dopise, který
napsal Pavel z vězení, nazval sebe „starým mužem“ (Fp 9). Avšak nedal se zdržet svým zajetím a tělesným omezením
od toho, aby povzbuzoval druhé a vyzýval je k tomu dál činit to, co je správné.
Slovo Boží by nás mělo naplnit vděčností, neboť On staré neopustil.
Jste připraveni?
Jste připraveni nehledě k tělesným
útrapám, finančnímu omezení, nebo
osamělosti stáří dát se Bohem použít?
Ač Pavel sám byl v těžké situaci, pomáhal druhým. Myslete na to, s jakými
omezeními se musel Pavel vypořádat
a jaký vliv měla jeho slova: „Tvá láska
mi přinesla velkou radost a povzbuzení,
protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.“ (Fil 7).
Také vy můžete být „příjemnou vůní,
obětí vhodnou, Bohu milou“ (Fp 4,18).
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Billy Graham
IdeaSpektrum 33, př. Eva Titěrová

Akým som poslom
pre druhých ľudí?
ospodinov anjel táborí okolo
bohabojných a vyslobodí ich
(Ž 34, 8).
Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v
miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel
Petra do boku, zobudil ho a povedal:
Rýchlo vstaň! Reťaze mu spadli z rúk
(Sk 12, 7).
Preklad slova „anjel“ je „posol“. V
Biblii viackrát čítame o tom, ako Pán
Boh k človeku posielal svojich anjelov,
nadprirodzené bytosti. Anjeli navštívili
Lóta pred skazou Sodomy a Gomory
a priniesli mu posolstvo o záchrane
(Gen 19, 1). Anjel sa postavil do cesty
Balámovej oslici, aby ho upozornil, že
je na zlej ceste (Num 22, 22). Anjel
Hospodinov sa ukázal budúcej matke
Samsonovej, priniesol jej nádej, že
bude mať syna, a poskytol radu a pomoc v bezradnosti, ako ho vychovávať (Sud 13, 3). V Novom zákone sa
anjel ukázal Jozefovi a navštívil Máriu,
matku Pána Ježiša pred Jeho narodením. Priniesol najúžasnejšiu zvesť o
príchode Spasiteľa sveta (Mat 1, 20;
Luk 1, 26).
Ale anjelom poslaným k nám od
Pána Boha môže byť aj človek. Kazateľ, ktorému On dal slovo, čo k nám
osobne prehovorí; lekár, cez ktorého
ruky dostaneme obnovené zdravie;
ochotný sused, ktorý nám pomôže
v pravej chvíli; niekto, kto sa na nás
úprimne usmeje a podá nám ruku;
niekto, kto nám napíše povzbudzujúci
list, alebo nás navštívi v osamotenosti.
Ale aj ten, kto sa za nás vytrvalo modlí a my ho pritom ani nevidíme. A čo
my? Prichádzame k druhým ako anjeli, ktorých posiela Boh?

H

DORKAS
Ja neviem ako apoštoli
o Tebe, Pane, hovoriť.
Som iba žena, čo má v ruke
maličkú ihlu, tenkú niť.
Ja nie som Peter ani Jakub,
volám sa Dorkas, plachá laň.
V duši však nosím príkaz lásky
a dennodenne myslím naň.
Nech moje skutky rozprávajú,
ako vieš zmeniť človeka,
nech Tvoja veľká láska k ľuďom
cez moje srdce preteká.
Jana Nagajová

Cez utrpenie

dozrievať
pre večnosť

Usudzujem totiž, že utrpenia
terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa
má na nás zjaviť.
(R 8, 18).
hceli by ste byť kresťanom
v období prvej cirkvi? Mohli by
ste sa stretnúť so zakladateľmi
cirkvi. Asi by ste počuli aj Petrove či
Pavlove kázne. Ale je veľmi pravdepodobné, že by vás ako aktívneho
kresťana vyháňali z chrámu, zavreli
by vás do klady v najprísnejšie stráženom väzení, alebo by vás popravili v aréne. Som rád, že môžem byť
kresťanom v dnešnej dobe a nemusím zažívať utrpenia prvej cirkvi. Ale
ani súčasnosť nie je ideálna. Prináša
iné situácie, ktoré tiež môžu byť utrpením. Predstavte si, že vám rodičia
alebo partner zakazujú chodiť do spoločenstva Kristových nasledovníkov;
nemôžete vykonávať svoje zamestnanie, pretože nesúhlasíte so zabíjaním; možno sa rozhodujete, či naplno
dôverovať iba Bohu a Jeho vedeniu
vo vašom živote, alebo budete hľadať
„protekciu“ u ľudí. Môže to byť niečo
iné, čo vás núti rozhodnúť sa medzi
„jednoduchým“ a „správnym“ – medzi
ľudským a Božím.
Každá doba prináša utrpenie pre
tých, ktorí to s Kristom myslia vážne. Prečo je to tak? Je to iba náhoda,
alebo to má nejaký zmysel? Som presvedčený, že to nie je náhoda. Naše
utrpenie:
- nám pomáha pamätať na Kristove
utrpenie za nás
- pomáha nám nespyšnieť
- umožňuje nám pozerať sa ďalej za
tento krátky život
- je pre ostatných dôkazom našej
viery
- dáva Bohu príležitosť, aby prejavil
svoju moc.
Utrpenie, ktoré tu musíme znášať,
sa dá vydržať a netrvá dlho. Zato radosť, ktorá nás očakáva, je väčšia,
ako si dokážeme predstaviť, je večná,
bez konca.

C

PP

„Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba
ľutovať. Zármutok podľa sveta však
prináša smrť“ (2K 7, 10).
lzy, plač, žiaľ a zármutok patria aj
do života veriacich, práve tak, ako
doň patrí úsmev a radosť. Aj Pán
Ježiš, hoci bol Boží Syn, plakal. Raz
nad stratou priateľa Lazára (Jn 11, 35),
druhýkrát nad Jeruzalemom (Lk 19, 41).
Smútok je dôsledkom ľudskej bolesti. No
nesmie nás ovládnuť tak, že upadneme
do zúfalstva a pesimizmu. Dá sa náš
smútok niečím zmierniť?
Spomínam si, je to asi dvadsať rokov,
prišla som domov a syn mi oznámil, že

S

manžela odviezli do nemocnice s pľúcnou embóliou. Otvorila som Božie slovo
a so slzami v očiach čítam: „Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach...
a buďte vďační“ (Kol 3,15). Nevedela
som, čo bude ďalej s manželom, ale moje
srdce sa upokojilo a Pán Ježiš ma viedol
k vďake za spoločne prežité roky v láske
a porozumení. Okrem vďaky môže veriaci človek čeliť zármutku zo straty blízkeho aj nádejou na stretnutie vo večnosti.
Vďaka a nádej dávajú do srdca pokoj a
prísľub radosti aj uprostred žiaľu.
Text Písma hovorí o zármutku podľa Božej vôle. Skúmajme svoj život, či
sme nevykonali niečo, čo nie je v súlade
so životom veriaceho človeka. Ak nás
svedomie obviňuje, úprimne smúťme
a trápme sa nad hriechom, ktorý sme vykonali. Tento zármutok nás dovedie k vyznávaniu hriechov, pokániu a následne

Když se dostaneme
do pasti

k čistému a požehnanému životu. Ak to
urobíme, Pán Boh naplní naše srdce radosťou zo spasenia a nádejou na večný
život s Ním. Plačme nad svojimi blízkymi,
ktorí sa brodia vo svete hriechu a špiny.
Aj to je zármutok podľa Božej vôle. Vylievajme za nich svoje srdce pred Pánom
(Žalosp 2, 19), aby ich pritiahol späť do
svojho náručia. Takýto zármutok sa zmení na radosť a plesanie, lebo je nádejou
na prebývanie vo večnosti, kde nás čaká
náš drahý Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus.

EP
Gary Wilkerson

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří
před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!‘
(Exodus 14:1-3)

Za mnou už nechoďte!

Pán Bůh říkal synům Izraele v Egyptě: „Vedu vás do nové krajiny.“

aždý nákup v supermarketu se mi
okud jste byli v Izraeli, víte, že je to hodně skalnatá krajina – obrovské balvany
stal již náročnou zkouškou trpělina jedné straně a hory na straně druhé. Pán Bůh je vedl přes tuto oblast a pak
vosti. A to nejen proto, že stále oduviděli Rudé moře v dáli. Když se k němu přiblížili, dostali se na úzké prostranměřuji čas a každé nakupování beru jen
a jen jako nutnost. I při průletu se sezna- ství, kde byli v sevření mezi mořem a skalami. A to bylo přesně to místo, kam je Pán
mem v ruce od manželky se snažím být ze Bůh chtěl dostat. Faraón to viděl a prohlásil: „Izraelité jsou obklíčeni, nemají kam
všech nejrychlejší. Nemohu však přehléd- utéct.“ Už se ti stalo, že tě Pán Bůh poslal někam, kam by ses nikdy v životě nechtěl
nout ty nakupující, kteří tam přicházejí dostat? Mojžíš zatím nebyl příliš zkušený vojevůdce, přesto dokázal zhodnotit jejich
nejen z nutnosti, ale také pro zábavu. A situaci: „Nejsem si jistý, že jsme v nejlepší pozici z hlediska obrany. Ve skutečnosti
žasnu a žasnu, kroutím hlavou. Těžko jsme v pasti!“ Mojžíš a synové Izraele byli opravdu v těžké situaci, ale byla to Boží
chápu, že to vypadá tak, jako by neznali vůle, protože se chtěl oslavit. Pán Bůh někdy dopustí, že se dostaneme do těžkostí,
nic lepšího, při čem by se dal trávit čas. A ale On má pro nás velký plán. Když se dostaneme do pasti, je to Boží způsob, jak
v těch našich pražských supermarketech říct: „Tato situace mi přinese slávu.“ Někteří z vás se cítí obklíčeni právě teď, když si
jich najdete stovky ba i tisíce snad v kaž- čtou tento článek. Nevidí žádnou cestu ven a říkají si: „Mám vůbec nějakou naději?“
dé době. Nejvíce lituji znuděných malých Jestli na takových nebezpečných místech uděláte krok víry a řeknete: „Ano, Pane
dětí. A tak končím svůj nákup v sobotu Bože, poslechnu Tě bez ohledu na to, co to stojí nebo jak těžké to je,“ – budete
odpoledne a hledám mezi desítkami po- svědky mocného Božího působení. Jestli znáte zbytek příběhu z Exodu, víte, že
kladen tu nejméně obsazenou. Konečně Pán Bůh rozdělil Rudé moře a Izraelité přešli po suchu – směrem do nové krajiny.
takovou nacházím a rychle vykládám své
Prameny: worldchallenge
zboží na pás. Během několika vteřin totéž
dělá další nakupující, načež slyší velmi
rezolutní hlas „mé“ pokladní: „Za mnou
už nechoďte, copak nevidíte, že už nesvíDrazí kazatelé, správcové sborů, do- ním manželským párem jsem měl možtím!!!“ Najednou jsem se zastavil. Především ve své mysli. Ten tam byl můj spěch. voluji si vás oslovit zajímavou nabíd- nost zájezd s br.Haslingerem absolvovat
letos v dubnu a byli jsme nadmíru spokoJako křesťan jsem hned musel reagovat. kou zájezdu do Izraele.
Zájezd plánujeme na březen 2013. jeni. Br. Haslinger nabízí zájezdy i pro celé
A vyvodit jediný možný závěr, varování:
Za nesvítícími (křesťany) nechoďte… Je Týdenní pobyt vyjde na cca 18 500,- Kč + skupiny, např. letos v březnu organizoval
pro sbory CASD (adventisté). Proto teď
to nebezpečné, ti vám moc nepomohou, 2 000,- Kč (resp. 100$) za vstupy.
Děti do 12let budou mít slevu. Ubyto- zjišťujeme zájem v našich sborech a ukái kdybyste před nimi vyložili na běžícím
pásu všechny svoje trable a starosti. Ne- vání ve ***hvězdičkových hotelích s polo- že se, jestli naplníme celý zájezd (cca 45
svítící křesťan už tu není pro druhé, už mu penzí na „švédských stolech“. Zájezd se lidí) křesťany s baptistických sborů. Přímo
skončila „šichta“, už vypnul, už mu chybí bude konat s CK www.olivetour.cz Danie- v našeho sboru máme 8-10 zájemců.
Tuto nabídku chápeme jako doplnění
spojení se zdrojem světla, už myslí jen na lem Haslingerem (křesťan, bývalý kazatel
sebe. O ty, kteří to potřebují spočítat a za- ECM, 20 zkušeností se zájezdy do Izraele). - alternativu o něco levnější - k zájezdům
platit, se musí postarat už někdo jiný. Tak Detailnější popis plánu cesty bude znám pořádaným sestrou Hallerovou. Prosím
je to tedy. Jako křesťan mohu svým bliž- později, nyní vám předkládáme rámcový zvažte naši nabídku a oslovte bratry a
ním posloužit jenom tehdy, když svítím. návrh: Cesta od středu na jih Izraele až sestry ve vašich sborech. Předběžný
Když jsem napojen na zdroj světla, když po Eilat, koupání v Rudém a Mrtvém moři. zájem mi prosím zašlete e-mailovou pošto světlo prosvěcuje a pohlcuje všechnu Jerusalém, Betlehem, Hebron, Negev. A tou do 10. října. 2012, abychom věděli,
tmu. Ve mně i kolem mě. Tím jediným úžasná je návštěva izraelské „osady“ na zda máme touto nabídkou oslovit ostatní
spolehlivým zdrojem světla zůstává pouze tzv. palestínských územích. Pokud by se sbory v Ostravě a okolí.
Přeji všem Boží požehnání
Ježíš Kristus. Nikdo jiný. Kéž bych nikdy „podařil“ křest – mohl by být v Jordánu,
Jiří Marek, kazatel sboru BJB Ostrava
nemusel volat jako ta pokladní: Za mnou přesně v místě kde byl pokřtěn Pán Ježíš
Shalom, Am Israel Chai
nechoďte, už nesvítím…
jt (hranice s Jordánskem). Společně s jed-

K

úvahy a pozvání

Nie je zármutok
ako zármutok

P

Pozvánka na zájezd do Izraele - 2013

9

historie

10

Židovské chrámy v diaspoře
Vlastimil Pospíšil
Izraelské chrámy v diaspoře - v Egyptě
rvní z diasporních chrámů se objevil před rokem 525
př. Kr. Jak k tomu došlo? V předchozím článku Rozsévače jsme si řekli, že Jeroboám I. byl původcem
odklonu Izraele (10 pokolení) od Hospodina. Tento odklon
způsobil Izraeli pro přítomnost i budoucnost nedozírné následky, které vyvrcholily rokem 721 - 722 př. Kr. Asyřané
tehdy vojensky dobyli severní izraelskou říši, zdevastovali ji
a obyvatele odvedli do asyrského zajetí.
Jeroboám I. postavil dva chrámy
Jeden v Dan a druhý v Betchel. V roce 640 nastoupil v Jeruzalémě mladičký sotva osmiletý král Joziáš.
Joziáš nejmladší král v Judsku
Joziáš vládl v letech 640 - 609, tedy 31 roků. V 18 letech
jeho vlády se za velekněze Helkiáše opravoval jeruzalémský chrám. Při opravách Helkiáš našel knihu Zákona. Kniha
Zákona se dostala ke králi Joziášovi. Na základě čtení obsahu této knihy započal Joziáš náboženskou reformu v Judeji a pokračoval v ní i v 10 pokoleních v severním Izraeli.
Jeho obyvatelé se po staletích odklonili od zbožnosti, která
byla základem jeruzalémského chrámu, tedy od Hospodina Boha Izraele. Před Joziášovou reformou se mnoho Židů
vystěhovalo do Egypta, zejména z oblasti beethelské, kde
stála královské svatyně. Židé z oblasti Beethelu nesouhlasili
s Joziášovou reformou a raději svou zemi opustili.
Židé se stěhovali do Egypta proti proudu řeky Nilu, směrem
dnešního Asuánu. Usadili se v oblasti jebské (nubiské). Od
dnešní asuánské přehrady 40 nebo 50 kilometrů směrem
k Thébám – po proudu Nilu. V jebské oblasti, uprostřed Nilu,
je malý pustý a kamenitý ostrůvek Elefantina. Tady postavili
Židé z Beethelu první izraelský diasporní chrám. V chrámu
na Elefantině uctívali židovští osadnici stejného boha jako
ve své vlasti, v beethelské svatyni. Tím neopomíjeli Hospodina, ale měli Jej spojeného s kultem, který v Beethelu a
Dán zavedl král Jeroboám I. To bylo neslučitelné se zbožností jeruzalémského chrámu, ve skutečnosti se jednalo o
modloslužbu. Proroci proti této „zbožnosti“ nekompromisně
vystupovali. Toto odvrácení Izraele od Hospodina přivedlo
na lid pád jejich říše a téměř totální vystěhování Izraele do
asyrského zajetí.
Židovští osadnici v jebské oblasti v Egyptě
V jebské oblasti prožívali židovští osadnici přízeň vládců a
nepřízeň Egypťanů. Důvod byl jednoduchý. Když Kambudžija roku 525 vojensky obsazovala Egypt, chrám na ostrově
Elefantina spolu s židovskými osadníky ušetřila. Tím se Židé
dostali do nemilosti Egypťanů. Jejich odpor proti Židům se
stupňoval. Velmi citelně se jich dotklo rozhodnutí perského krále, který vyhlásil kolem roku 450 zvláštním dekretem
právo Židům, mají právo slavit hod (svátek) velikonočního
beránka. Vždyť ještě měli v živé pamětí vyvedení Izraele
z Egypta Mojžíšem. Napětí mezi Židy a Egypťany neustávalo a nakonec vyvrcholilo roku 410, kdy Chnubovi kněží
(Egypťané) chrám na ostrově Elefantina vydrancovali a do
základu zničili. Dodnes je na tomto ostrůvku vidět rozhozené kamenné kvádry z onoho chrámu. Navštívil jsem tento
ostrůvek a viděl jsem zbořeniště onoho chrámu. Sedl jsem
si na jeden kvádr a vzpomínal na tu dávnou dobu, na místo
snad první diaspory Židů a jejich první diasporní chrám. Byl
to zvláštní, neopakovatelný pocit.
Pokus o obnovu chrámu
Jebští Židé nerezignovali. Znovu toužili postavit chrám
na místě prvního chrámu, ale k započetí stavby potřebovali
povolení od jeruzalémských duchovních představitelů. Na
jejich první žádost nepřicházela z Jeruzaléma žádná odpověď. V roce 407 př. Kr. žádost obnovili a tehdy došla z Jeruzaléma kladná odpověď. Pod ni se podepsal i jeruzalémský
velekněz a jeho druhové. Žádost na stavbu nového chrámu
podepsal i judský místodržitel Samballat. Zda ke stavbě
chrámu skutečně došlo, není jisté, ale spíše ne. Na ostrově
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Elefantina jsou pozůstatky rozbořené stavby. Tady se traduje, že židovský chrám byl zničen zemětřesením. Jednalo se
snad o jediné zemětřesení v této oblasti.
Oniův chrám v Dolním Egyptě
Jiný chrám v egyptské diaspoře byl chrám Oniův v Dolním Egyptě, v době o mnoho let později. Místo pro stavbu
chrámu bylo vyhlédnuto ve městě Leontopolis, ve druhém
století před Kristem. V Egyptě tehdy vládli potomci generála Alexandra Velikého a králem byl Ptolemaios VI. Chrám
byl pojmenován po veleknězi Oniasovi IV. Byl to jeruzalémský velekněz, který byl z Jeruzaléma zapuzen. Uchýlil
se do Egypta kolem roku 164 př. Kr. Vyhledal ochranu u
krále Ptolemaia VI. Stěžoval si králi, že židovstvo v egyptské diaspoře nemá žádnou důstojnou svatyni. Žádal krále
o důstojnou svatyni pro zde žijící Židy. Odvolal se na slova
proroka, který řekl, že „bude oltář Hospodinův uprostřed
země egyptské.“ Král na tato slova reagoval tak, že stavbu
chrámu povolil. Bylo to v době, kdy jeruzalémský chrám byl
zasvěcen Antiochem IV. Diovi olympskému. Chrám v Leontopolis se nestavěl, ale král Ptolemaios VI. přidělil Oniovi nepoužívaný starý pohanský chrám, který měl Onias přestavět
na chrám Hospodinův. Onias si přál, aby zdejší chrám byl
podobný chrámu jeruzalémskému a byl v Leontopolis náhradou za poskvrněný chrám v Jeruzalémě. Ve skutečnosti
si tyto dva chrámy - jeruzalémský a leontopolský - vůbec
nebyly podobny.
Český historik J. Kosina se zmiňuje o židovských chrámech v egyptské diaspoře. Podle něj byl v Tchébách – tehdejším hlavním městě Egypta – také židovský chrám či dokonce chrámy, ve kterých se obětovalo.
Synagogy
Také o synagogách je poprvé zmínka v Egyptě a to ve 3.
století př. Kr. Synagogy původně sloužily jako školy, ale i
jako modlitebny, kde se četl Zákon. Po zničení jeruzalémského chrámu, roku 70 po Kr. římským dobyvatelem Titem,
přestaly v židovstvu oběti. Jeruzalémský chrám se neobnovil. Hlavním úkolem a „strážcem či domovem“ židovské
zbožnosti byly synagogy a ty mají své nenahraditelné místo
dodnes.
Izrael a Egypt
Po celou dobu, od Abrahama až po současnost, nás
vedou k zamyšlení vztahy mezi Izraelem a Egyptem, Obě
země spolu sousedí a jak to mezi sousedy nejednou bývá,
byly mezi nimi vztahy dobré, plodné, ale i vztahy mimořádně napjaté.
K zamyšlení nás také vede slovo: „Z Egypta jsem povolal svého syna“ (Mat. 2, 15). Jedná se o slovo ze Starého
zákona citované v Matoušově evangeliu a vztahuje se na
Pána Ježíše.
V době Pána Ježíše žila v Egyptě velká část Židů z celé diaspory – snad jedna třetina, ne-li více. V Alexandrii žil jeden
z největších židovských učenců té doby Filo(n). Odtud také
pocházel jeden z blízkých spolupracovníků apoštola Pavla,
mimořádně vzdělaný Žid-křesťan Apollo. Polovina obyvatel
v Alexandrii byli Židé. Nejednou se Egypt stával pro Židy
útočištěm před hladem i nepřáteli. Nemá také Egypt své
místo v Božím spásném díle?

- Balthasar Hubmaier a mikulovská reformace 1526/27
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ouhrn slavnostní přednášky při
příležitosti odhaleni pamětní desky na mikulovském zámku, 6. 10.
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1. Mikulov a začátky reformace na Moravě. Na Moravě, kde vedle sebe žili katolíci a husité, byly od roku 1520 s velkým
zájmem sledovány počátky reformace v
Německu: Luther prohlásil, že husité nejsou žádní kacíři, ale lepší křesťané než
římská církev. Od roku 1524 byl Mikulov
centrem evangelického hnutí na Moravě.
Mikulovský farář Johannes Spittelmaier
napadl v roce 1524 polemickým spisem
františkány z Valtic. Tento spis je nejstarším dochovaným textem reformace
z Jižní Moravy. V březnu 1526 se páni z
Lichtenštejna a páni z Kounic na „synodu“ ve Slavkově pokusili prostřednictvím
sedmi evangelických artikulů dosáhnout
usmíření mezi husity a katolíky. Protokol
slavkovského „synodu“ sepsal mikulovský městský kazatel Oswald Glaidt. Mikulov byl tedy již na začátku roku 1526
jedním z center reformačního hnutí na
Moravě.
2. Balthasar Hubmaier a Mikulov.
V květnu 1526 přišel do Mikulova bývalý profesor teologie a reformátor jihoněmeckého města Waldshut. Hubmaierova
teologie byla inspirovaná třemi velkými
teology svého času: Erasmem Rotterdamským (Basilej), Martinem Lutherem
(Wittenberg) a Ulrichem Zwinglim (Curych). Na rozdíl od nich však odmítl křest
dětí a zavedl ve Waldshutu křest věřících.
Byl proto v Říši jako novokřtěnec a protihabsburský rebel pronásledován. S
Mikulovem ho spojovala jen skutečnost,
že zdejší farář Johannes Spittelmaier studoval v roce 1514 na univerzitě v Ingolstadtu u Hubmaiera. Hubmaier přivezl
s sebou do Mikulova také tiskárnu, aby
mohl šířit své spisy i za hranicemi mikulovského panství. Co ovšem při svém
přesídlení tušit nemohl, bylo to, že už
na podzim 1526 začne vláda Habsburků
nad zeměmi České koruny. A bylo jen
otázkou času, kdy si Ferdinand I. vynutí
Hubmaierovo zatčení. V červenci 1527
byl Hubmaier vydán do Vídně, kde byl
na jaře 1528 upálen na hranici. Jeho působení v Mikulově tedy trvalo pouhých
třináct nebo čtrnáct měsíců.
3. Hubmaierova vize: Mikulov jako
nové centrum reformace. Hubmaier
chtěl v Mikulově provést vzorovou reformaci. Doufal, že jeho teologické a praktické reformy budou na mnoha místech
následovány. Byl totiž přesvědčen, že
pravda se prosadí sama od sebe. Proto
také bylo jeho heslem: „Pravda je nesmrtelná.“ Obzvláště zajímavé jsou dva spisy,

jimiž chtěl Hubmaier z Mikulova udělat
centrum reformační teologie. Reformační hnutí v Evropě bylo od roku 1525 kvůli ších křtěneckých evangelických církví.
dvěma teologickým problémům roz- Baptisté a ostatní křtěnecké evangelicštěpeno. Prvním byl spor mezi Martinem ké církve dnes představují největší část
Lutherem a Erasmem Rotterdamským celosvětového protestantismu. V tomo milosti a svobodné vůli. Hubmaier to smyslu se Hubmaierův sen naplnil:
chtěl ukázat, že pravdu mohou mít jak „Pravda je nesmrtelná.“
Erasmus, tak Luther. Ovšem Hubmaierovo „řešení“ bylo pouze „lutersky zabar- Prof. Dr. Phil. Martin Rothkegel
venou“ pozicí Erasma. Druhým velkým
(Teologický seminář německých
problémem reformace byl spor mezi
baptistů, Elstal u Berlína)
Lutherem a Ulrichem Zwinglim. Také zde
Překlad:
Dr. Jiří Just (Kutná Hora)
Hubmaier nabídl řešení, které spočívalo
v tom, že obě strany mohou mít pravdu
- ale zase najdeme vlastně jen „lutersky
zabarvenou“ Zwingliho pozici. Význam
obou těchto textů spočívá v tom, že nám
cosi prozrazují o Hubmaierových velkých
očekáváních: že se Mikulov vedle Wittenbergu a Curychu stane novým centrem
reformace.
4. Praktické konsekvence a návrat k
Bibli. Centrálním principem Hubmaierovy teologie bylo: Jak dnes má vypadat
církev, když se orientuje pouze na Bibli a
na Nový zákon? Hubmaierovou odpověV krásnou a slunečnou první říjnovou
dí na tuto otázku bylo radikální přetvoření církevního života: 1. Katechismus: Kdo sobotu 6. 10. 2012, kterou nám Pán
se chce stát křesťanem, musí nejprve po- Bůh daroval, směřovaly naše kroky do
znat nejdůležitější pravdy křesťanského malebného jihomoravského města Miučení. Z tohoto důvodu Hubmaier sesta- kulova. Regionální muzeum v Mikulově
vil velký Mikulovský katechismus. Obje- a Hutterischer Geschichtsverein (Hutterský historický spolek) z Rakouska
vuje se v něm Leonhard z Lichtenštejna
jako učitel a Hans z Lichtenštejna jako uspořádali slavnost. věnovanou Dr. B.
žák. 2. Křest podle ustanovení Nového Hubmaierovi a mikulovské reformaci. Přízákona. Hubmaier zveřejnil liturgickou tomni byli hosté z Rakouska, Německa,
křestní agendu, která byla užívána v Maďarska, a také několik lidí z různých
mikulovských kostelích. Tento text je církví z Česka. Mimo jiné bratři a sestry
fascinujícím příkladem pokusu o znovu- z BJB spolu s bratrem předsedou VV
zavedení starokřesťanského křtu přesně BJB M. Kernem. V úvodu slavnosti nás
podle textů Nového zákona. 3. Večeře pozdravili starosta Mikulova pan R. KošPáně podle Nového zákona: V jiné litur- tial a zástupkyně ředitele muzea paní Ing.
gické agendě Hubmaier popisuje, jak je J. Souchopová. Zazněly také pozdravy z
v mikulovských kostelích slavena Večeře Rakouska a Německa. Během slavnosti
Páně. Z kostelů byly odstraněny všechny jsme vyslechli přednášku Prof. Dr. Phil.
obrazy a sochy. Pak byly tam umístěny Martina Rothkegla Th.D. (profesor církevdlouhé stoly a lavice. Sbor slavil Večeři ních dějin na ThS Elstal /Německo) na
Páně společně jako první učedníci, v téma:„Balthasar Hubmaier a mikulovská
sedě za stoly chlebem a vínem. Během reformace.“ Bratr profesor přiblížil život
Večeře byly čteny biblické texty, činěno a dílo B. Hubmaiera, jeho jedinečnou
kázání a přednášeny společné modlitby. snahu o reformu církve podle Nového
4. Bratrské napomínání (Matouš 18): Ve zákona. Vše bylo zasazeno do kontextu
třetí agendě Hubmaier popisuje, jak jsou náboženské a politické situace Mikulova
v mikulovské církvi napomínáni členové tehdejší doby. Za hudebního doprovosboru, kteří se dopustili zjevných hříchů. du jsme společně zazpívali dvě novoŠlo přitom o ryze duchovní napomínání. křtěnecké duchovní písně. Text jedné z
Ve věcech víry odmítal Hubmaier jaký- nich napsal sám B. Hubmaier. Na závěr
koliv nátlak, který překračuje mez du- byla odhalena pamětní deska B. Hubchovního napomínání. Zastával zásadu, maierovi, která se nachází (trochu bože nikdo nesmí být donucován k víře kem, na ne moc důstojném místě) pod
hradbami zámku s výhledem do zámecprostřednictvím hrozeb a násilí.
5. Trvalý význam mikulovské reforma- ké zahrady. Dozvěděli jsme se nové věci
ce. Mikulovská reformace nevytvořila z historie církve a zapamatovali si hlavní
žádnou dodnes existující křesťanskou motto B. Hubmaiera - „Pravda je nesmrdenominaci. Hubmaier byl v roce 1528 telná!“ Prožili jsme pěkné společenství,
upálen, v roce 1535 Ferdinand I. donutil potkali známé tváře. Výlet do Mikulova
mnoho křtěneckých kazatelů k opuštění se opravdu vydařil.
Michal Petratur
mikulovského panství, v roce 1560 bylo
pány z Kerecsényi v Mikulově zavedeno
luterství, o několik let později Ditrichštejny
opět katolictví. Zásady teologie Balthasara Hubmaiera působily ale nadále v baptistickém hnutí. Od 19. století je pokládán
za důležitého předchůdce baptistů a dal-
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Pobyt Čjinů
na Pusté Rybné
Milan Kern
lednovém čísle Rozsévače se mohli
čtenáři dovědět o Čjinech z Barmy,
kteří se jako uprchlíci přistěhovali
do České republiky. Od té doby se však
hodně změnilo. V dubnu, na sjezdu
delegátů byl přijat jejich sbor do svazku sborů BJB v ČR. Tvoří ho bratři a
sestry z deseti rodin, žel roztroušených
po republice, ale nejvíce z nich bydlí na
Moravě. Děti školního věku již docela
dobře mluví česky, ale jejich rodiče mají
s češtinou velké problémy.
Rodiny našich bratří a sester z Barmy
byly zvyklé na docela jiný způsob života. Individualismus je jim cizí, žili spolu
v jednom domě ve společenství širší,
vícegenerační rodiny. Zde mají slušné
bydlení, ale trpí pocitem osamocení,
který ještě zesiluje i jazyková bariera. O
to více se snaží o vzájemné společenství a přes vzdálenosti, se poměrně často navštěvují.
Nyní rodiny Čjinů měly jedinečnou
příležitost. Ve dnech 18. až 25. srpna se
konal jejich společný pobyt na chalupě
na Pusté Rybné. Sedm celých dní spolu,
denně 6 až 8 hodin shromáždění, vyučování hostem z Dánska v jejich jazyce.
Ale také křest tří mladých lidí na místním
koupališti. Milé bylo také přijetí od místních bratří a sester v neděli v modlitebně
a pak jejich večerní návštěva na chalupě. Zněly čjinské i české písně a mohli
jsme také vyslechnout několik svědectví
čjinských bratří.
Ale byl i čas na jiné věci. Malé turnaje
ve fotbalu, volejbalu a basketbalu, koupání na koupališti, noční procházka
lesem bez svítilny a samozřejmě, táborák. Podle ohlasů se jim moc líbila
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noční procházka tmavým lesem. V tom
nejtmavším úseku šli pokorně jak husy
za mnou, držíce se za ruce, vždyť i já,
znalý cesty, jsem měl co dělat, abych z
ní nesešel a nenarazil do stromu. Škoda,
že pro počasí se nemohl noční pochod
zopakovat.
Celý pobyt včetně cestovného byl

zdarma, díky daru z Československé
baptistické konvence v USA a Kanadě a
sponzorskému daru sboru BJB Praha 6.
O vaření se výborně staraly sestry Zuzka
Kyselková, Líba Procházková, i Helenka
Včeláková, ale tá měla na starosti také

nákupy a dopravu. Ivetka Procházková
se věnovala více zajištění programu volného času. Organizování mytí nádobí a
úklidu bylo zcela zbytečné, tak byli Čjinové iniciatívní. A také příprava několika
jídel byla v režii sester z Barmy. Budiž
řečeno, že rýže byla každý den, a to
často i dvakrát.
Pobyt byl nabídnut i rodinám z Barmy z jiných národů, ale nikdo z nich se
nepřihlásil, ani jsme se nedověděli proč.
Z padesáti Čjinů (včetně dětí), kteří patří
do jejich sboru, se jich zúčastnilo 35.
Někteří nedostali dovolenou v zaměstnání, někteří nemohli přijet z důvodu velmi malých dětí. Ale ti, kteří přijeli, nelitovali a rádi by příští rok přijeli znovu. Tak
třeba budou za rok znovu znít na Pusté
Rybné čjinské písně.

Pohľady sestier
na tohtoročné stretnutie...
Pokračovanie článku z reportáže na strane 2

ko som sa dostala po prvýkrát do
Račkovej? Pravdu povediac, nemala
som tušenia, kde sa nachádza chata
J. A. Komenského v Račkovej doline. Do
nášho zboru (Kresťanský zbor v Modre)
prichádzala sestra Mária Hlavatá z Čataja.
Pred pätnástimi rokmi priniesla pozvánku
na stretnutie v uvedenej chate, ktorá bola
uverejnená v Rozsievači. „Čo povieš na
to? Nechceš ísť so mnou na tento pobyt?“
To bola otázka, nad ktorou som celý nasledujúci týždeň rozmýšľala a na modlitbe
som prišla k rozhodnutiu, že pôjdem. Potešila sa, keď som jej v nedeľu oznámila
svoje rozhodnutie. Stretnutie sa konalo
v máji. Sestra Mária všetko zariadila, odoslala prihlášku a zaistila dopravu. Jeden jej
syn mal v tom čase manželku na liečení
v Tatrách, šiel ju navštíviť a nás odviezol
až pred dvere chaty. Účastníčok nebolo
tak veľa ako dnes, ale Boží Duch pôsobil
rovnako. Náš Boh je ten istý včera, dnes
a bude až na veky. S láskou nás privítali
sestry Hovorková, Gubová a Vyskočilová,
ktorá oduševnene rozprávala, aké boli
začiatky pri vyberaní pozemku a následnej výstavbe objektu. Potom sa sestra
Hovorková podelila s nami so strasťami
pri obnove a rekonštrukcii chaty, keď ju
po roku 1989 vrátili pôvodným majiteľom.
Osobne na mňa pôsobilo spoločenstvo
sestier z rôznych denominácií. Uvedomila som si opäť, že tie plôtiky – menšie či
väčšie – sme si vytvorili my ľudia. Pán má
jednu Cirkev a pozná každé svoje dieťa po
mene. Vtedy pred rokmi, ale aj teraz som
sa cítila ako v predsieni neba, kde sa môžeme spoločne radovať zo stretnutia s naším Pánom a Spasiteľom a kde ozdobnou
korunou našich hláv sú šediny. Nech náš
nebeský Otec žehná aj ďalšie stretnutia.
Ruth J., Kresťanský zbor Modra
Ja som tu prvý raz a cítim neopísateľný
pokoj v duši. Z referátov a svedectiev,
ktoré som počula, vidím, že viera v Boha
vedie k láske. Nech On dá každej z nás
milosť, aby sme žili vo viere v Boha a vzájomnej láske.
Valéria O.,
Rímsko-katolícka cirkev, Brezno
Dvanásty raz som prišla načerpať Božiu
energiu, staré priateľstvá upevniť a nové
nadviazať. Tieto stretnutia ma posilňujú
v modlitbách za druhých, v ochote niesť
bremená svojich blízkych a dávajú mi silu
a múdrosť prekonávať vlastné problémy.
Aj tento rok očakávam povzbudenie a posilnenie vo viere pri prekonávaní prekážok.
Tieto stretnutia budem radostne odporúčať iným sestrám, aby aj ony videli a počuli, čo robí Pán v našom živote.
Mária P., Cirkev bratská
V tomto spoločenstve vnímam Boží pokoj, duchovné uzdravenie a odpočinok
pri Pánových nohách. Som vďačná, že sa
môžem sýtiť bohatým duchovným pokrmom. Som tu prvý raz, no očakávam, že
pri odchode budem lepšie vystrojená do
služby Pánovi a ku konaniu dobrého diela,
ktoré mi zverí. Je to radostné spoločenstvo, do ktorého rada privediem ďalších.
Helena M.,
Nezávislé kresťanské spoločenstvo
Už po siedmy raz tu zažívam pokoj, radosť a povzbudenie pracovať pre Pána.
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Som rada, že môžem aj tu duchovne rásť,
posilňovať sa vo viere a spoznávať nové
priateľky. O tejto aktivite budem hovoriť,
aby sa prišli aj ďalšie sestry presvedčiť, tak
ako ja, že moc Božieho slova je veľká. Ono
nás mení, pretvára, formuje tak, aby nás
mohol Pán Boh použiť. Každoročné stretnutie je pre mňa radostné, lebo vždy sa tu
dozviem niečo, čo je posilou v ťažkostiach.
Chcem svojho Pána milovať ešte viac ako
doposiaľ. Rada sem chodím, lebo tu je
prítomný Boh, a odporúčam takéto spoločenstvo každému.
Zuzka J.,
Reformovaná kresťanská cirkev
Veľmi sa teším, že môžem byť po prvý
raz na takomto stretnutí. Je tu viac sestier,
ktoré už poznám z iných kresťanských
stretnutí a aktivít. Je to krásne, že sa môžeme vzájomne posilňovať vo viere v nášho
Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Teším sa
na všetky prednášky a svedectvá sestier
o ich obrátení, svedectvá o tom, ako s Božou pomocou riešia medziľudské vzťahy
najmä v rodine. Radostne budem toto
stretnutie odporúčať všetkým sestrám vo
viere, ale aj hľadajúcim, lebo jeho obsah
obohacuje a posilňuje vo viere.
Zdenka Č., ECAV
Už som tu bola viac ako desaťkrát a neľutujem, lebo mi toto stretnutie prináša veľa
krásneho; stretávam úprimné Božie deti,
ktoré bez zábran svedčia o skúsenostiach
s Pánom, čo koná v ich živote a počúvam
svedectvá o sile modlitby. Posilňuje a povzbudzuje ma to v modlitebnom zápase
o záchranu detí, manžela, rodičov či vnúčat. Získavam tu uistenie, že modlitby nie
sú zbytočné, a mám znova nádej, že raz
sa aj ja budem tešiť zo spasenia svojich
blízkych, na ktorých mi tak veľmi záleží. Aj
pri tohtoročnom stretnutí dostávam odpovede na mnohé otázky a nejasnosti, a tiež
rady pre ďalší život s Pánom.
Keďže je táto anketa pripravená pre
Rozsievač, dovolím si pripojiť svoj názor
na tento časopis. Rozsievač mi prináša
veľa povzbudenia. Zmenil sa obsah, a to
ma teší. Keď ho prečítam, ponúkam ho
ďalej, aby ľudia v mojom okolí aj takouto
formou prišli k poznaniu pravdy. Ďakujem
a nech vám Pán žehná vo vašej vernej
službe.
Irena P., Reformovaná kresťanská cirkev
Som vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto stretnutia. Som tu prvý raz,
no zažívam pokoj a radosť, získavam iný
pohľad na starších ľudí a na starobu. Vnímam rady, ako podľa Božieho slova žiť so
staršími a ako sa k nim správať. Od tohto
stretnutia očakávam kvalitný duchovný
pokrm, aj fyzický odpočinok a stretnutia
s novými, krásnymi ľuďmi. Je tu dosť starších žien a som udivená, koľko krásy sa
skrýva v ich tvári, žiadna faloš a pretvárka.
Skláňam sa pred hĺbkou pokoja, sálajúcou z úprimných očí, a pred láskyplným

správaním sa navzájom. Ich fyzický vek
vôbec nekorešponduje s duševným vekom. Je až zarážajúce, aký kontrast je medzi týmito „kráskami“ a starcami vo veku
15, 18, 20 rokov. Tí druhí, žiaľ, vyzerajú
ozaj staršie. Ich pohľady sú často prázdne,
tupé. No vzhliadnite na tváre týchto sestier
a hneď je vám jasné, že staroba nie je naozaj koniec. Mne osobne dalo toto stretnutie návod, ako mám vnímať starobu mojej
mamy, svokry, sestier v zbore. Stále sa
mám čo učiť... Vďaka Ti, Bože! Majka G.,
Reformovaná kresťanská cirkev
Môj poznatok z tohto stretnutia, na ktorom som prvý raz? Videla som horlivosť
a bojovnosť za vieru, ktorú má Zuzka H.
Vnímala som skromnosť a jednoduchosť,
ktorú má Elenka O. Videla som rozumnosť
a múdrosť, ktorú má Dr. Ľubka Š. a dobrotu a úprimnosť, ktorou oplýva Evička
B. Obdivovala som tvorivosť Janky N.
a učenlivosť, ktorú má pani farárka, že
vraj sa treba stále učiť. Videla som, ako
prežíva vieru a život s Ježišom Helenka
M. a nadchla ma radosť a smiech Terky
K. Spoznala som Elenku P., ktorá šíri radostnú zvesť do sveta – nenecháva si ju
pre seba. Videla som Dagmar K., ktorá
má nesmiernu trpezlivosť pri práci s týmto
stretnutím. Čo mi toto všetko povedalo?
Pán Boh mi ukázal, čo všetko mi chýba,
preto vás prosím, modlite sa za mňa. Prišla som sem vyprahnutá, ale vďaka Bohu,
načerpala som sily k ďalšiemu životu.
Keď som išla dolu schodmi na raňajky,
jedna sestra išla pomaly, lebo kríva. Povedala mi, aby som ju predbehla. Predbehla
som ju, ale zároveň som odpovedala, že
tam – do jedálne - všetci dôjdeme. Zrazu
som si uvedomila, že niektorí rýchlejšie, iní
pomalšie, len aby sme naozaj všetci došli
do toho večného domova.
Martuška M., ECAV, Cinobaňa
Stretnutie žien, ktoré veria v živého Pána
Ježiša, býva vždy jedinečné. Dôvodom je
to, že Boh búra bariéry medzi denomináciami, zjednotí svojou láskou to, čo vyčnieva, a doloží, čo chýba. Ja som tu asi
piaty raz. Pán Boh dáva do srdca túžbu,
aby sme sem šli. Keď On volá, tak je to
vždy spojené so zasľúbením, že uvidíme
zasa kus nového z Jeho kráľovstva lásky.
Teším sa vždy na jednomyseľné prežívanie
spoločných chvíľ, na modlitby; piesne sú
vrúcne, lebo Svätý Duch je medzi nami.
Mnohé sestry tu vydávajú radostné svedectvá o tom, čo prežili so svojím Vykupiteľom. Nehanbia sa odkryť starosti svojich
rodín, a aj keď nevedia hovoriť, Pán im
otvára ústa. Milé ženy Slovenska! Ak vás
bude viesť Boží Duch tak, že vás bodne
v srdci, neváhajte! Budúci rok na jeseň sa
pre nás nanovo otvoria dvere na Domove J. A. Komenského. Skúste prekonať
nesmelosť, prekročte prah dvier. O ostatné sa postará TEN, ktorý stvoril svet i nás
a ktorému všetci patríme. Tak teda: Do
videnia v Račkovej doline 25. septembra
roku Pána 2013!
Elena O., ECAV

svedectvo

Dobre nám je, zostaňme tu... Nie, realita volá! (2)

Pre časopis Rozsievač
pripravila E. Pribulová
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informace

Bratr
Józa Novák
slaví

ratr Józa Novák žije od roku 1955 až do roku 1979 jsem byl kaza1960 v Torontu. Roku 1949 telem Československého sboru v Tose oženil se sestrou Růženou rontu. Další moje služba směřovala do
Jelínkovou. Mají 4 děti, 13 vnoučat a Pelmo Park Church, kde jsem sloužil
šest let. Jednalo se o anglicky mluvící
4 pravnoučata.
Bratr je známý především Traktá- sbor.
Redakce: Velice ráda čtu vaše traktovou misií, ale kromě toho manželé
Novákovi rozesílají misionářům a do táty. Kdy započala vaše traktátová
služba?
sirotčinců sudy šatstva.
J. N.: Československou Traktátovou
Jeho manželka připravila celkem
115 sudů se šatstvem, které společně misii jsem založil v říjnu roku 1985.
Od té doby jsem s pomocí Boží vyodeslali do šesti zemí. V letošním
roce bratr oslavil významné výročí dal mnoho letáčků a brožurek. Dnes
a možná byste se rádi připojili ke jich svědčí o Pánu Ježíši přes 4 500
000 v 82 zemích světa. Některé trakgratulantům.
Redakce: Dne 7. 9. 2012 jste oslavil táty jsou přeloženy do 24 jazyků.
Redakce:
již 60. výročí kazatelské služby.
Milý bratře, blahopřejeme Vám
Kde jste poprvé kázal?
J. N.: Poprvé jsem kázal během k významnému výročí kazatelské
svých studií na Teologické škole 7. 9. služby a k úctyhodným výsledkům
roku 1952 v Betlémské Kapli ve Win- Vaší práce.
Přejeme Vám a celé Vaší rodině do
nipegu.
dalších let Boží sílu a požehnání.
Redakce: Kde jste dále sloužil?
Nejprve jsem sloužil dva roky
Marie Horáčková
malému českému sboru a od roku

B

Bližšie
k Bohu,
bližšie
k ľuďom

aždý, kto využil príležitosť zúčastniť sa pravidelnej konferen-cie, ktorú organizuje bratislavská platforma Kresťania v meste
(www.kvm.sk), si odniesol povzbudenie a silnú inšpiráciu pre naplnený život. Pozvaní hostia brat Yun z
Číny a Dr. David Ireland z USA boli
naozaj mužmi, ktorí vedeli hovoriť o
blízkosti Božej moci.
Brat Yun, prezývaný aj Nebeský muž,
priniesol svoje svedectvo o tom, ako
sa stretol s Ježišom a prijal povolanie
evanjelistu v Číne v čase, keď prenasledovanie kresťanov bolo silnejšie
ako v dnešnej dobe. Dôsledkom bola
perzekúcia zo strany štátnej moci, vo
väzeniach strávil približne desať rokov.
Počas celého obdobia bola jeho služba v Číne sprevádzaná prejavmi Božej
milosti a priamych zásahov do jeho života. Určitým vyvrcholením bolo jeho
zázračné vyslobodenie z najsilnejšie
stráženého väzenia Božím zásahom,
podobne, ako sa to stalo u apoštola
Petra. V súčasnosti brat Yun žije v Ne-
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mecku a organizuje misijné pôsobenie
čínskych kresťanov v budhistických a
moslimských krajinách.
Brat Ireland je z inej kultúry, z iného sveta, ale jeho svedectvo o Božom
pôsobení bolo rovnako presvedčivé a
živé. Súčasťou jeho služby nebol iba
biblický výklad, ale aj prorocká služba
a služba uzdravovania. Je zakladateľom a pastorom zboru v New Jersey,
ktorý má v súčasnosti šesťtisíc členov.
Okrem evanjelizačnej služby sa zameriava na vyučovanie vedúcich v cirkvi
(www.davidireland.org).
V nedeľu ráno väčšina bratislavských
zborov zrušila svoje zhromaždenia,
aby sa mohli zúčastniť konferencie v
maximálnom počte. Počas konferencie bolo postarané aj o deti, ktoré mali
pripravený paralelný detský program.
Túto možnosť využili mnohí rodičia,
ktorí by sa inak nemohli konferencie
plnohodnotne zúčastniť.
Na budúci rok si jesennú konferenciu určite nenechajte ujsť.

S. Kráľ

o jaru a létě nadešel podzim, čas,
kdy jaksi ještě zvlášť toužíme svoji mysl nasměrovat k vděčnosti
k vděčnosti Bohu za úrodu. Bůh je ve
své štědrosti nepřekonatelný a nevyzpytatelný Dárce – vždyť kdo by dokázal
vyjmenovat to vše, co lidstvu ze svých
zásob stále dává?
A tu se právem nabízí potěšitelně vtíravá myšlenka, že ani v duchovních měřítkách to u Něj není jiné. A tak i v tomto
ohledu naše srdce jásají a tedy Jemu,
především, buď za to chvála:
V první červnovou neděli od 15. hodin
mohl náš malý sbor uspořádat Slavnost
křtu ponořením. V klidné zátoce Jesenice, Kempu Baldi, poblíž Chebu. To totiž
vyplynulo jako přání od všech pěti zájemců o křest – aby se křest uskutečnil
venku, v přírodě.
Zpočátku nás to zaskočilo, hlavně br.
Petra Sauera (který měl s křtěnci Přípravu základů víry a který také měl pak
akt křtu vykonat)…, ale na druhou stranu, proč ne, když právě teď je čas, kdy
v naší vlasti prožíváme i k tomuto léta
náboženské svobody?
Naše generace (střední věk nad 40
let), s tím však nemá zkušenosti, a tak
to některým přineslo i nějaké starosti
navíc, ale za ty úsměvy a překvapení to
určitě stálo:
Např. z předcházejících teplých dnů,
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došlo v sobotu k prudkému ochlazení
navíc s deštěm, ale – v neděli po obědě
se oteplilo asi na 17 stupňů C – a to vydrželo přesně do okamžiku, než jsme
sklidili po následném občerstvení, kdy
se v 18 hodin opět znovu spustil liják.
Náš „matematický pragmatik“ br. Jeník Mrázek (ten pak také při Slavnosti
posloužil kázáním o biblickém křtu) předem odhadoval, že se nás tam může sejít „když to přeženu“ tak 60, maximálně
80. A ono nás tam bylo 150! Někteří
návštěvníci z okolních sborů, přátelé,
ale největším překvapením byla skupina
asi 30 mladých nevěřících lidí, z nichž
většina docházela na konverzace v angličtině s americkými misionářkami, které
v Chebu působily.
A s dojetím, se i nám „opět“ potvrdilo,
že častokrát je potřebné, aby více a vícekrát bylo z našich stran nevěřícím
lidem okolo nás zvěstováno evangelium, slovy i našimi životy, aby
mělo čas v nich klíčit a růst, a pak
přineslo užitek jejich Stvořiteli skrze
Pána Ježíše Krista, působením Ducha svatého.
Tak tomu bylo např. i u našich křtěnců u studenta Lubši, který kdysi
v dětství chodíval ještě se svojí sestrou na odpolední křesťanská setkávání pro děti na evangelické faře
v Chebu, pak přišla u něj několik let
odmlka, až byl pozván na English
camp (které mladí z 1. a 2. sboru
BJB v Chebu několik let pořádali).
Tam byl také věřícím kamarádem

Horlivost, víra a trpělivost
Přísloví 3, 5: „Důvěřuj Hospodinu
celým srdcem…“
Téměř 50 bratří a sester, kazatelů a
misijních pracovníků se v neděli 23. 9.
2012 sešlo v prostorách Word of Life v
Černé Hoře. Důvodem byly především
díky Bohu a vzpomínání na začátky
misijní práce v Blansku. Dvacet let Pán
Bůh žehnal a dával Blansku milost a
ochranu. Zkrátka, bylo za co děkovat.
V úvodu shromáždění přivítal všechny
přítomné bratr Michal Petratur, kazatel blanenského sboru. Kázání Božího
slova se ujal vzácný host, předseda
Výkonného výboru bratr Milan Kern.
Hudbou a zpěvem posloužila hudební skupina Brněnské tiskové misie.
Misijní stanici v Blansku – později samostatný sbor – vedl od jejího počátku (od
r. 1990 až do roku 2003) bratr Kristoslav
Smilek, který během let dokázal nadchnout členy sboru a vzbudit v nich touhu po Božím slovu. Za každého z nás
osobně se modlil a stále ještě modlí.
Zůstává nám příkladem v moudrosti a ve
víře. Nikdy nezapomenu na jeho kázání,
mnohá z nich mám zapsána. V různých
situacích ve sboru mi vytane na mysli
slovo, které v podobné situaci říkal br.
Smilek. A to platí stále. Bratr Smilek mi
byl příkladem ve víře, věrnosti, vytrvalosti, štědrosti, moudrosti v různých životních etapách. Věrnou službu bratra
ve sboru nejlépe vystihnul bratr Milan
Kern ve slovech kázání, zaměřeného
na HORLIVOST, VÍRU a TRPĚLIVOST

(Žd 6, 10 – 12). Slovy Bible: Nezapomeneme, jak se bratr Kristoslav činem
lásky přiznal k Bohu, když nám v Blansku
sloužil. Toužíme, aby také na každém
z nás byla vidět neutuchající horlivost
až do konce, kdy se naplní naše naděje
v Bohu. Bereme si za vzor ty, kdo pro víru
a trpělivost mají podíl na zaslíbení Božím.
Vzpomínali jsme také na bratra Josepha
Steckmanna, který sloužil ve sboru v letech 2003 – 2005, kdy si jej Pán neočekávaně povolal do nebeského domova.
Rodina Steckmannova se svými dvěma dětmi Josephem jr., a Katherine
pojala tehdy Blansko za svůj nový
domov. Bratr kazatel Joseph byl muž
plný života a přetékal horlivostí v díle Páně. Také jeho žena Ramona se
zapojila s velikou radostí do činnosti
sboru. Cítili jsme, že oběma manželům
záleží na každém z nás. Po odchodu
bratra Josepha na věčnost se rodina
odstěhovala zpět do USA, ale jeden
na druhého nikdy nezapomeneme.
Nevíme, co bude dál, to ví jen Pán Bůh,
ale rádi bychom byli jednou – až přijde
náš čas – shledáni věrnými služebníky.

pozván i student Denny i studentka
Martina. Následkem toho všichni tři přijali evangelium, a pak pravidelně začali
navštěvovat mládež i naše bohoslužby.
O zasévání zrna víry v rodinném životě nebo i na dorosteneckých či mládežnických akcích i z jiných sborů by zase
mohly vyprávět „maminka dvou malých
dětí a jednoho věřícího manžela“ Pavlína, či studentka Daniela.
Všechny vítáme v Boží rodině!
Jak dobré, jak nutné, jak užitečné je
v těchto snahách pokračovat! Týká se
oboustranně všech generací.
Pro záchranu a spasení ještě dalších a
dalších kolem nás. Bůh nám v tom buď
nápomocen! I různými překvapeními.
Vždyť On má každého člověka rád.

zprávy

Křest v Chebu

Za 2. sbor BJB Cheb

Milada Křivánková

Víme, že za svého života nemusíme
spatřit výsledky sborové práce, ale záleží nám na každém člověku, modlíme
se za obyvatele našeho města. Prosíme
Pána Ježíše, aby nám k tomu dal sílu a
moudrost, abychom se Mu mohli líbit.
Ať se stane vůle Páně v našich životech!
Závěr slavnosti v prostorách Word of
Life patřil díkům. Ty patří všem bratrům,
kteří během let v Blansku sloužili.
Na místě jsou také velké díky současnému kazateli Michalovi Petraturovi, který
je věrným a moudrým služebníkem Božím.

Marie Horáčková
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MOTIVAČNÝ
VÍKEND PRE
MANŽELOV I.
...na ceste k lepšiemu
CHATA RAČKOVÁ (Račkova dolina)
15. – 18. november 2012

(štvrtok 19.00 hod. – nedeľa 13.00 hod.)

PROGRAM:
1. Intimita – dôverní priatelia
2. Vieš čo potrebujem?
3. Keď pohár pretečie
4. Aby manželstvo nebolelo
Čo môžete spolu zažiť:

Čo môžete získať:

tPEEZDIWLSÈTOPNQSPTUSFEÓ
tʬBTMFOQSF7ÈTEWPDI
tSFÝQFLUPWBOJF7ÈÝIPTÞLSPNJB
tTMPCPEVIPWPSJ˕BKNMʬB˕
tCVEPWBOJFJOUJNJUZWCF[QFʬÓ 
 EÙWFSF QPSP[VNFOÓBMÈTLF

tOPWÏPEQPWFEFOBvOFSJFÝJUF˂OÏiPUÈ[LZ
t[NFOVW[˕BIVCF[UMBLVPEQBSUOFSB
tMFQÝJFQPSP[VNFOJFQBSUOFSPWJ
tTDIPQOPT˕WZKBESJ˕TWPKFQPUSFCZ
tPEWBIVIPWPSJ˕POJFLUPSâDIWFDJBDI

Cena víkendu – ubytovanie, strava, pomôcky, občerstvenie: 126 €

Viac informácií: tel. 0905 622 900, www.nasemanzelstvo.sk
e-mail: nasemanzelstvo@nasemanzelstvo.sk, ivan@sina.sk
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Potrebujeme
rekonštrukciu
námi ľudia mesta Jelšava, každý
svojím spôsobom ovplyvnili jeho
smerovanie a rozvoj. Starobylé budovy v Jelšave sú svedectvom osobitnej zručnosti a schopnosti, ktorú môžeme obdivovať na vlastné oči. Malá časť
schátraných národných kultúrnych pamiatok bola zrekonštruovaná a dnes sú
ozdobou mesta. Práve pri jednej z nich
sme sa zastavili a sledovali obnovu jej
zašlej krásy. Národná kultúrna pamiatka „Dom meštiansky“, súpisné číslo 52
z druhej polovice 18. storočia. V minulosti katolícka škola, neskôr špitál a chudobinec. Budova vznikla ako súčasť monumentálneho klasicistického rímsko-katolíckeho kostola sv. Petra a sv. Pavla,
ktorý bol postavený v roku 1838 podľa
projektu Ing. Fridricha Wunscha. Dnes
tu sídli Osvetové centrum vyšehradskej
kultúry a Mestské múzeum Jelšava. Ich
úlohou je šíriť kultúru, prezentovať región
a jeho osobitosti nielen v minulosti, ale
aj v súčasnosti. Neživé budovy, vzácne
aj menej dôležité, sa rukami skúsených
remeselníkov zmenili na nové.
Pred touto národnou kultúrnou pamiatkou si 8. septembra 2012 prišli
obyvatelia mesta Jelšava a jeho okolia
vypočuť koncert v podaní speváckeho
zboru JAS Bratskej jednoty baptistov
v SR pod vedením dirigenta Branislava Kráľa. Piesne na Božiu oslavu zneli
celým námestím. Mladí rómski speváci
z Jelšavy sa pridali v piesni, ktorú spolu
so speváckym zborom nacvičili: „Modlitba je mocná.“ Zhromaždeným obyvateľom sa prihovoril kazateľ zboru Revúcka
Lehota Mgr. Timotej Hanes.
Poškodené môžu byť nielen budovy. Hriech prináša skazu a rozpad. Ako
začať znova? „Ak niekto odovzdal svoj
život Ježišovi Kristovi, stal sa novým
stvorením. Čo bolo predtým, pominulo,
začalo sa niečo celkom nové“ (2Kor 5,
17).
O novom živote s Pánom Ježišom
Kristom prišiel pred zrekonštruovanú
budovu porozprávať Jozef Demjan (známy z relácie Modré z neba). Mladý Róm
prežil ťažké detstvo a jeho život sa zmenil, keď volal k Bohu v úprimnosti svojho
srdca.
„Pre naše hriechy boli sme v Božích
očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Ježišom Kristom nám
daroval nový život – spasení ste jedine
z Božej milosti“ (Ef 2, 5).
Jozefova manželka Júlia (vysoká
blondínka) stála neďaleko, keď hovoril
o svojom živote, a môžeme dodať: „Tento nový život už nepozná národnostné,
rasové ani sociálne rozdiely – to všetko
už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú
možnosť má každý“ (Kol 3, 11).
Potrebujeme opraviť, zrekonštruovať
svoj život. Sme zničení hriechom. Každý človek je vzácny pred Bohom. Život
jednotlivca je cennejší ako národná kultúrna pamiatka. Napraviť pokazené ve-

Z

Janyca

Čo ľudské oko
nevidelo
a na ľudské srdce
nevstúpilo
rešiel rok, čo sme 11. 9. 2011
pochovali našu drahú sestru
Danielu Mikulášovú. Chceme jej
venovať tichú spomienku. Bola veľmi
pokorným a tichým človekom, ktorý
nevyčnieval z radu. Možno sa niekedy zdalo, ako keby ani nebola, ale
jej svetlo svietilo tak veľmi, že na máloktorom pohrebe sa zišlo toľko ľudí.
Milovala Pána Boha celým srdcom
a aj keď trpela, vedela,
že ju Ježiš miluje. Od
prepuknutia
zákernej
choroby neprešiel ani
rok, bolo to veľmi rýchle.
Odišla vo veku 55 rokov.
Danuška, spomíname
na Teba s láskou a úctou a tešíme sa, že si
v tom najlepšom náručí,
kde už nie je ani bolesť,
ani žiaľ.

P

chceme si spomínať ďalej...
na sestru Juditku Kováčovú,
ktorá odišla do nebeskej vlasti
8. 6. 2012. Chcem sa ospravedlniť,
že tento oznam dávam tak neskoro.
Sestra Juditka bola vzorom trpezlivosti a tichosti. Do Liptovského
Mikuláša sa s manželom nasťahovali
pred 9 rokmi a z toho 5 rokov bola
pripútaná na lôžko. S láskou sa o ňu
verne staral jej manžel, ktorému
pomáhala dcéra s manželom. Vždy,
keď sme ju boli navštíviť, jej tvár
žiarila radosťou a pokojom, čo bolo
pre mňa až nepochopiteľné. A aj keď
svojimi očami toho veľa nevidela, o to
vnímavejší bol jej vnútorný zrak. Sestra
Juditka, spomíname na
Teba s obdivom a sme
radi, že teraz ťa už
žiadna choroba neobmedzuje a že si pri Tom,
ktorého si mala tak rada,
pri svojom Spasiteľovi,
Ježišovi Kristovi.

A

Zbor
v Liptovskom
Mikuláši

POLEMIKA -

Duchovní služba
žen v církvi

aktivně účastnila všech složek bohoslužebného programu a bylo to
– i pro Pavla – normální. Takže oním
„mluvením“ a „učením“, které Pavel
ženě zakazuje, je zřejmě míněno
něco jiného.
Nejprve k „mluvení“: Jsem přesvědčena, že tím, co Pavel ženám
zakazuje, se nemyslí normální, konstruktivní účast na bohoslužbách,
nýbrž pouze rušivé projevy – všelijaké to šuškání, drbání, případně
hysterické projevy a nevčasné poznámky či otázky přerušující mluvícího, které jsou buď zcela od věci,
nebo je alespoň v zájmu plynulého
průběhu bohoslužeb lépe nechat
je na samostatný pozdější rozhovor, nejraději právě v rodině. Takové
vyrušování by Pavel určitě právem
kritizoval i u mužů; jenže u těch se
s ním možná nesetkal, toto bývá
opravdu specialitou (některých)
žen. Chápu také obavu z hádek a
sporů, ale nic nelze namítat proti solidní a věcné, společnou modlitbou
podepřené výměně názorů, která
(třeba na jednání staršovstva) má za
cíl najít nejlepší řešení a kde i žena
může přispět svým specifickým ženským obdarováním (viz výše).
A co „učení“? Jeden bratr mi před
lety 1.Tm 2,12 vysvětlil tak, že se
tím zákazem nemyslí „vyučování“,
nýbrž „formulování církevního učení“. Pavel vycházel zřejmě z toho, že
my ženy jsme víc citové, impulzivní,
snadno nekriticky a neuváženě přijímáme duchovní vlivy.
Něco zcela jiného je ovšem „vyučování“, jde-li o pokorné a věrné
předávání toho, co dotyčný sourozenec v Kristu, bez rozdílu, zda jde
o muže či ženu (Gal. 3, 28), přijal
skutečně od Pána a co opravdu
přispívá k budování sboru. Vyučování nejenže Pavel přímo přikazuje
starším ženám ve vztahu k mladším (Tt 2, 4), nýbrž dokonce Apollo,
ač muž, je přijímal nejen od Akvily,
nýbrž i od jeho ženy Priscilly (Sk 18,
26)! Pro oprávněnost takové služby
neuvádí Písmo jako měřítko pohlaví,
nýbrž stav rodiny dotyčného (1 Tm
3, 5) a ovoce samotné služby (Mt 7,
16nn). A bránit pod nějakou záminkou – třeba právě se zdůvodněním,
že jde o ženu – někomu v díle, ke
kterému ho Bůh povolává, je opravdu na pováženou.

poslední době se v naší
Bratrské jednotě baptistů objevila snaha vyloučit duchovní
službu sester a včlenit tuto zásadu
do ústavy BJB. Upozorňuji, že ačkoli jsem žena, není mou motivací snaha bojovat za svou vlastní duchovní
službu, protože své osobní povolání
vidím jinde. Protože však jsem součástí těla Kristova, vím, že prožívá-li jeden úd bolest (například právě
sestra Pánem do duchovní služby
povolaná a vybavená, některými
bratřími však šikanovaná a odmítaná), trpí tím i ostatní údy, pokud
nejsou zcela znecitlivělé, a tedy i já.
A z tohoto důvodu nemohu o dané
záležitosti mlčet.
Jsem přesvědčena, že tyto maskulinizační tendence v církvi poslední doby jsou jedním z důsledků
Satanovy snahy křesťanskou službu v čase konce co nejvíc omezit
a problematizovat. Byl to on, který
se zaměřil v ráji právě na ženu, protože věděl, že muž ji nebude chránit svou láskou a moudrostí i svým
vlastním vystoupením proti Satanovi
(což měl udělat, ale hanebně zklamal – a pak se ještě na svou ženu
před Bohem vymlouval!) – a nyní to
je opět on, kdo chce mávat faktem
ženství, aby pod touto záminkou vyřadil z duchovní služby, tolik právě
pro čas konce potřebné, některé
její velice důležité a v mnohém na
muže nepřenesitelné složky – především ženskou empatii (vcítění),
instinkt, mateřsky odpovědný vztah
k posluchačům atd.
Ve své úvaze na 1 K 14,34 a 1 Tm
2,12 bych ráda předeslala, že obavy mužů z aktivit žen poněkud chápu – vzhledem k současnému nárůstu feministického hnutí. Ale i zde
platí: Po ovoci poznáte je. Lze snad
vůbec srovnávat zlověstný levicový
feminismus s jeho potraty, magií a
dalšími zly s pokornou a odpovědnou duchovní službou žen, které
mají své muže v úctě a upřímně
jim záleží na budování církve? Není
„jezábelizování“ takových žen přímo sprostou a ničemnou urážkou?
Z čeho se vlastně skládalo shromáždění v prvotní církvi? A jsme u
Ivana Kultová,
toho. Bylo snad mezi tím něco, kde
BJB Cvikov
by byla aktivní, veřejně uplatněná
Pozn.: Článek autorky pro novou
účast ženy zpochybněna? Písně
rubriku
byl redakčně krácen. Příště
žen k oslavě Boha jsou zmíněny už
ve Starém zákoně (např. píseň De- uvedeme postoj bratra kazatele Petra
bory nebo Mojžíšovy a Áronovy ses- Bači k této otázce.
Zájemci o nezkrácený článek motry Miriam); u novozákonní ženy se
dále výslovně počítá s proroctvím i hou napsat sestře Kultové na adremodlitbou (1 K 11, 5). Žena se tedy su: Ivana.Kultova@seznam.cz

V

zprávy a polemika

dia ruky, ktoré stvorili mňa a teba. „On
sám niesol naše hriechy na sebe, keď
zomrel na kríži, aby nám dal silu skoncovať s hriechom a žiť novým životom.
Ježišovo Kristovo utrpenie nás uzdravilo“ (1Pt 2, 24).
V Jelšave potrebujeme rekonštrukciu
ľudských sŕdc. „Odstráňte zo svojho života všetku špinavosť a zlobu a dovoľte,
aby vo vás vzklíčilo zasiate Božie slovo,
ktoré má moc od základu premeniť váš
život“ (Jk 1, 21).
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Franklin Graham oslovil
36 000 lidí
íce než 36 000 navštívilo v Budapešti třídenní „Festival Naděje“ s
americkým evangelistou Franklinem Grahamem. Podle organizátorů se
obrátilo ke Kristu přes 2 700 účastníků.
320 sborů utvořilo asociaci, která událost
pořádala. Franklin Graham zavzpomínal
na svého otce, evangelistu a baptistického kazatele Billyho Grahama, který vedl
podobnou evangelizaci v Budapešti v
roce 1989. Nyní je úplně jiná situace, protože tehdy bylo Maďarsko stáje ještě pod
komunistickým režimem. Ale lidé tehdy i
dnes hledají odpověď na otázku smyslu
svého života.
Nejen Maďarsko se změnilo, celý svět
se změnil: „Řešíme velké problémy, ekonomické a politické, a zdá se, že nikdo
nemá odpověď. A je to proto, že náš
problém je hlavně duchovní.“ Současný
prezident Maďarské baptistické jednoty a
předseda Výboru pro sponzorování asociace, Janos Papp, navštívil onu evangelizaci s Billy Grahamem v roce 89. A nyní
se mu splnil sen, protože během života
jeho generace se udála druhá akce takového formátu. Byl potěšen kázáním
evangelia Franklina Grahama. „Ještě
jsem nikdy neslyšel nikoho mluvit o Boží
lásce takovým způsobem, že to zasahuje
srdce posluchačů.“ Tři dny s Franklinem
Grahamem utekly příliš rychle. „Bylo to
úžasné. Tak dlouho jsme se za to modlili,
ale neuměli jsme si to pořádně představit.
Nemůžu vůbec vyjádřit svou vděčnost a
radost.“ Byl úplně přemožen počtem lidí,
kteří učinili rozhodnutí pro Krista, včetně
některých rodin z jeho vlastního sboru.
Bylo mezi nimi mnoho mladých lidí a to
dává této zemi naději: „Mají nový směr a
Budapešť má novou naději.“
EBF, www.baptist.cz

V

Sun Myung Moon
o veku 92 rokov zomrel Rev. Sun
Myung Moon, zakladateľ Cirkvi zjednotenia (Unification Church). Sun
Myung Moon zomrel pre komplikácie so
zápalom pľúc v cirkvou vlastnenej súkromnej nemocnici v Gapyeong, blízko
jeho domova.
Juhokórejský predstaviteľ Cirkvi zjednotenia bol známy masovými svadbami.
Napríklad v roku 2009 bolo na Sun Moon
University neďaleko Seoulu zosobášených 10 tisíc párov, uviedli americké noviny The Christian Post. Svadba je ústrednou časťou učenia Cirkvi zjednotenia. Sun
Myung Moon veril, že Ježiš Kristus zlyhal
vo svojej misii i napriek smrti na kríži, pretože sa neoženil a nemal deti. Moon, ktorý
sám seba považoval za Mesiáša, vyhlásil,
že naplní Ježišovu misiu svadbou, bude
vychovávať bezhriešne deti a bude požehnávať párom, ktoré budú plodiť ďalšie
bezhriešne deti. Manželstvo nie je v Cirkvi
zjednotenia iba súkromnou záležitosťou,

V
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ale je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu spásy. Napriek jeho dôrazom na dôležitosť manželstva sa Moon v roku 1952
rozviedol so svojou prvou ženou Sun Kil
Choi. Jeho druhá žena Hak Ja Han porodila 14 detí, no jedna dcéra v detstve
zomrela. Moon vyhlásil, že on a jeho žena
sú „skutoční rodičia celého ľudstva“. V
Cirkvi zjednotenia boli považovaní za tzv.
Skutočných rodičov (True Parents) a ich
potomkovia za Skutočné deti (True Children).
Nansoon Hongová, bývalá manželka
jeho najstaršieho syna Hyo Jin Moona, vo
svojej biografii v roku 1995 napísala, že
jej ex-manžel užíval kokaín, sledoval pornografiu a bol sukničkár, dokonca ju bil,
keď bola v siedmom mesiaci tehotenstva,
uviedli to noviny The New York Times.
„Pani Hongová vykreslila celú rodinu Moonovcov ako dysfunkčnú, skazenú a rozdelenú intrigami a pokrytectvom,“ uviedli
newyorské noviny.
Napriek kresťansky znejúcim menám a
titulom je Cirkev zjednotenia považovaná
za sektu, pretože sa Moon sám vyhlásil
za Mesiáša a prístup do neba podmienil
uzavretím manželstva, uviedli The Christian Post. James Beverley, profesor Kresťanského myslenia a etiky na Tyndale
University, vysvetlil pre americké noviny
The Christian Post, že „Moon poprel Trojicu, minimalizoval suverenitu Boha a učil
spasenie založené čiastočne na ľudskom
konaní, vrátane poplatkov za oslobodenie
predkov.“
R.T. Čižmár, www.krestandnes.cz
zdroj: The Christian Post, krátené

Skotští biskupové jsou proti
tzv. homosexuálním
manželstvím

rodovú rovnosť. Vo svojom liste KBS
zároveň navrhuje, aby Vláda Slovenskej
republiky návrh na prijatie Dodatku k
Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
zamietla. Zriadenie výboru je podľa KBS
v rozpore s programovým vyhlásením
vlády SR, podľa ktorého sa vláda zaviazala presadiť dôsledné uplatňovanie
základnej zásady Zákona o rodine, kde
sa uvádza, že manželstvo je jedinečný
zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má
spoločnosť chrániť a napomáhať jeho
dobro.
„Požiadavky LGBTI komunity narúšajú
právnu ochranu inštitútov manželstva a
rodiny, ktoré požívajú privilégiá vyplývajúce z objektívnych prínosov pre spoločnosť, ako sú plodenie a výchova detí,
vytváranie ekonomického, sociálneho,
kultúrneho a duchovného zázemia,“ napísal v liste predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Zriadenie výboru nie je
podľa neho potrebné, keďže sa touto
agendou zaoberá Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. „Sú tu mnohé ďalšie skupiny
osôb, ktoré z pohľadu diskriminácie
môžu byť oveľa viac ohrozené, a predsa nemajú osobitný výbor na ochranu
svojich práv, ako napr. nenarodené deti,
či viacpočetné rodiny,“ – dodáva arcibiskup Zvolenský.
Podľa KBS požiadavky LGBTI komunity presahujú odstránenie diskriminácie,
verejne požaduje registrované partnerstvá a adopcie detí pre homosexuálne
páry. „Nie je správne vytvárať výbory na
presadzovanie protirodinnej ideologickej agendy,“ píše sa v liste adresovanom ministrovi zahraničných vecí SR.
www.tkkbs.sk

iskupská konference Skotska
ustavila zvláštní komisi pro rodinu a manželství, která zahájí svou
činnost v říjnu. Tímto krokem skotští bis- Vydání č. 10: Vánoční schizofrenie
kupové odpovídají na vládní návrh legavé příspěvky můžete zasílat na
lizace svazků osob stejného pohlaví.
adresu rozsievac@baptist.sk i
Podle episkopátu návrh zákona nedopředu, vaše články zařadíme
přihlíží k možným důsledkům, které s
sebou může legalizace homosexuál- podle témat. Články prosím zasílejte
ních partnerství přinést. Kardinál Keith v řádkování 1,5, s použitím písma TiO´Brien, předseda Skotské biskupské mes New Roman, velikosti 12. Texty nikonference, upozorňuje, že redefinice jak neupravujte, nemusíte je zarovnávat
manželství brzy povede k rozšíření man- na střed, pište plynule bez odklepávání
želského svazku na více než dva partne- tzv. Entrem na konci řádků. Dokumenry. Obává se rovněž případné zákonem ty prosím posílejte jako doc. , ne jako
nařízené povinnosti slavit církevní obřa- docx. Texty na inzerci prosím zasílejdy pro homosexuální páry, jak to již činí te bez grafických úprav, náš grafický
dánská luteránská církev. Arcibiskup technik váš inzerát upraví a zařadí na
diecéze Edinburgh-St. Andrews pouká- stránku. Pod text vždy napište autora
zal rovněž na nedávný veřejný průzkum, článku, případně prameny, z nichž jste
ve kterém se šedesát pět procent Skotů čerpali. Pokud možno, zašlete k článku
vyslovilo proti legalizaci svazků osob fotografie, zvláště jedná-li se o ohlasy
z akcí vašich sborů, blahopřání apod.
stejného pohlaví.
www.krestandnes.cz, Radio Vatikan Fotografie pro tisk by měly mít vysoké rozlišení v nejvyšší možné kvalitě
…JPEG,
EPS nebo TIFF, nevkládejte je
KBS nesúhlasí so zriadením
do textu, zašlete je zvlášť. Pokud budeosobitného výboru
te posílat inzerci zpracovanou v PDF,
pre práva LGBT
zapište písmo do křivek a PDF vytvořonferencia biskupov Slovenska te ve vysoké kvalitě pro tisk, nejlépe i
zaslala ministrovi zahraničných s ořezovými značkami. Jinak zasílejte
vecí SR zásadné pripomienky k inzerci ve formátu Word.
Dodatku k Štatútu Rady vlády SR pre
Děkujeme za pochopení a těšíme
ľudské práva, národnostné menšiny a se na vaše příspěvky.
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4. Mojžišova 5, 5 – 7
„Pozor!“ vykríkla Sisa, keď Števo,
chlapec od susedov, otočil svoj bicykel priamo pred ňou. Sisa sa snažila
čo najrýchlejšie zabrzdiť, ale dostala
šmyk a spadla rovno na hrubý štrk.
Po niekoľkých sekundách sa spamätala zo šoku, vstala a pomaly odkrivkala domov.
„Mami, pozri na moje koleno! Hrozne to bolí.“ Sise sa len ťažko darilo
zadržiavať slzy, keď mame rozprávala, čo sa stalo.
„To ti verím,“ súcitila s ňou mama
po tom, čo si prezrela koleno. „Máš
v tej rane kúsky štrku. Musíme ich
vybrať, aby sa ti to nezapálilo.“
Vzala pinzetu, vydezinfikovala ju
a opatrne odstránila každý kúsoček.
Sise sa skrivila tvár a oči sa jej naplnili slzami, ale zaťala zuby a neprotestovala.
„Niekoľko dní ťa to bude bolieť, ale
myslím, že sa to bez problémov zahojí,“ povedala mama, keď ranu
vyčistila a obviazala. „Ten Števo,“
hromžila Sisa. „Odteraz sa s ním nehrám. Je to jeho vina.“
„Tak moment! Na to pozor, Sisi! Boh
nemá rád hnev a zatrpknutosť. Nech

Pripravuje Miriam Kešjarová

sa neusídlia v tvojom srdci. Sú ako
štrk. Pamätáš, čo by sa mohlo stať
s tvojou ranou, keby sme
v nej štrk nechali?“ opýtala
sa mama. „Mohla by sa zapáliť.“ Mama prikývla. „Áno,
a ak dovolíme hriechom,
ako sú zlosť alebo zatrpknutie, aby zostali v našom
srdci, tiež to môže spôsobiť
ťažkosti.
Tak čo s tým urobíme?
„Poprosíme Ježiša o odpustenie, a tak sa ich zbavíme,“
odpovedala Sisa pohotovo
„Máš pravdu,“ súhlasila
mama. „A mali by sme o odpustenie poprosiť aj toho,
komu sme ublížili.“
„Asi by som sa nemala na Števa
hnevať, však?“ zamyslela sa Sisa.
„Myslím, že sa zľakol – ponáhľal sa
domov. Dám mu vedieť, že je to v poriadku. Ale minulú sobotu... nechcelo sa mi ísť ku babke umývať okná,
tak som povedala, že som chorá,“
priznala sa Sisa. „Nebola som a trápi
ma to celý týždeň.“
„Ako sa chceš zbaviť tohto štrku?“
spýtala sa mama vľúdne.
„No... povedala som Bohu, že ma

Z NKO
to mrzí a... už viem! Zavolám babke a ospravedlním sa jej! A v sobotu sa
hneď ráno pustím do tých
okien.“

pre deti

ŠTRK A HRIECH

A čo ty?
Dovolil si nejakému hriechu, aby ostal v tvojom
srdci? Hneváš sa na niekoho? Alebo žiarliš? Alebo
si sa nepekne zachoval
voči niekomu z rodiny?
Teraz možno ten hriech ignoruješ,
ale ak s tým nič neurobíš, môže sa
to „zapáliť“ a spôsobiť ďalšie problémy a trápenie. Nedovoľ hriechu,aby
ovládal tvoj život a myšlienky.
Vyznaj ho Bohu a daj si veci do poriadku s ľuďmi, ktorým si ublížil.

NEIGNORUJ HRIECH!

Skús odpovedať
na nasledujúce otázky!
1. Kto stvoril svet okolo nás?
____________________________________
2. Aký bol svet,
keď ho Pán Boh stvoril?
_________________________________________________________________________
3. Čo je to hriech? Uveď príklad hriechu.
_________________________________________________________________________
4. Kto jediný môže pomôcť človeku, aby ho zbavil hriechu?
_________________________________________________________________________
5. Ako môžu byť tvoje hriechy odpustené?
_________________________________________________________________________
6. Nauč sa verš zo Skutkov apoštolov 3, 19.

Pomôž nájsť deťom cestu
k Pánovi Ježišovi!
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Ty jsi tohle
pro mně vykonal
Již od počátku času
Od Starého až po Nový zákon
Byly napsány příběhy o místě
Kde nejsou trápení ani starosti
Jsou tam ulice ze zlata
Hudební noty, které vycházejí z křišťálových fontán
Světla, která svítí jasněji než slunce
Které svítí v létě
Všechny možné barvy, které svítí
Z jeho křišťálové koruny
Jeho roucho je ta nejčistší bílá
Zahalena přes Jeho bronzově zářící nohy
Písně chvály a uctívání k Otci plní jasnou oblohu
Zatímco duchové tančí vděčností za přízeň, milosrdenství
Poklekají u nohou našeho bratra Ježíše Krista
Světlo se zablesklo z Jeho rukou
Z mých rtů vyšla tato slova:
Ty jsi tohle učinil pro mne!
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