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Dar vedení v církvi

Téma čísla
Bojíme sa vodcovstva?

reportáž

Rodinný tábor
pod hradom
Červený Kameň

Miriam Kešjarová
tredisko Detskej misie Prameň mnohé prekonávajú ťažké krízy a svet
neďaleko Častej je miestom, kam sa nás snaží presvedčiť, že manželstvo,
radi chodievajú deti, mladí ľudia i vernosť a rodičovstvo sú nemoderné
rodiny… Leží v malebnom prostredí pod a zastarané.
Som veľmi rada, že u nás, v našom
hradom Červený Kameň. Slúži hlavne
počas letných prázdnin na tábory orga- zbore je mnoho pozitívnych príkladov
nizované Detskou misiou. Už dvanásť – vzorných rodín. Aj to je Božia milosť.
rokov máme však príležitosť stretávať sa Na tábore som videla a cítila silu roditu na rodinnom tábore, ktorý pripravuje ny – videla som starostlivých a múdrych
náš cirkevný zbor BJB na Palisádach rodičov, ktorí si plne uvedomujú zodpovednosť za svoje deti, a videla som po(Bratislava 1).
Pre mňa, ako jednu zo stálych účast- slušné a zdravo sebavedomé deti, ktoré
ničok tábora, je zaujímavé pozorovať žijú v prostredí lásky a pochopenia.
Ako ľudia často zlyhávame, no ako vezmeny, ktoré priniesol čas. Z detí, ktoré
pri prvom tábore museli mamičky vo- riaci dúfame a veríme, že je niekto múddiť za ruku, sú teraz už stredoškoláci, rejší, kto napraví naše chyby. Preto ďazo zvedavých školákov sa pomaly, ale
iste stávajú dospelí ľudia. Áno, čas beží
neúprosne dopredu a menia sa nielen
naše deti, ale i my sami. No jedna vec
je tu stále, zostáva nemenná, pevná, je
ako skala, ktorou nikto a nič nepohne.
Je to nekonečná Božia láska k nám.
A som veľmi rada, že duch tejto lásky
vládol i na tohtoročnom tábore.
V súčasnosti, možno viac ako inokedy, si uvedomujem obrovskú hodnotu
spoločenstva veriacich bratov a sestier.
Mnoho ľudí okolo mňa sa snaží niekam
patriť, mať okruh úprimných priateľov,
hľadajú spoločenstvo, ktoré by ich prijalo.
Ja a moja rodina takéto spoločenstvo
máme. Je to dar a nie samozrejmosť.
Pán Boh nás spája, hoci máme rozličné záujmy, rôzny temperament, pochádzame z rozmanitého prostredia. Božia
láska nás všetkých zjednocuje.
Som veľmi vďačná, že aj tento rok boli
na tábore rodiny, ktoré nepochádzajú
z nášho zhromaždenia. Priťahuje ich práve duch Božej lásky, ktorý nás spája.
Ešte jednu vec som si na tábore uvedomila. Dôležitosť rodiny, kompletnej
rodiny – mama, otec, deti. Nič lepšie,
nič dokonalejšie ľudia nevymysleli, ani
nevymyslia, ako je biblický model rodiny. Dnes si to musíme pripomínať viac
ako inokedy. Rodiny sa rozpadávajú,
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kujem Pánu Bohu za náš zbor, ďakujem,
že môže byť príťažlivým spoločenstvom
pre ľudí zvonku, ďakujem za naše rodiny a modlím sa, aby sme zostali verní
Božiemu slovu a nedávali sa ovplyvňovať tlakom sveta.
Ďakujem za rodinný tábor, ktorý bol
znova pre mňa a moju rodinu duchovným občerstvením a príjemne stráveným časom v kruhu tých, ktorých mám
rada.
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neď na úvod si dovolím tvrdiť nielen to, že sa vodcov bojíme, ale
tiež to, že na tento strach máme oprávnené dôvody. Stačí si len
spomenúť na veľkosť a závažnosť škôd, ktoré niektorí „veľkí“ vodcovia napáchali. Či už by sme hovorili o politických vodcoch zodpovedných za hrôzy vojen a vyhladzovacích táborov alebo o náboženských
vodcoch, ktorých reči zviedli ľudí do často nepochopiteľných zvráteností,
mohli by sme dôjsť k záveru, že práve oni sú zodpovední za veľkú časť
ľudského utrpenia. Aj to je zrejme jeden z dôvodov, prečo viacerí vidia
najlepšie riešenie v anarchii.
Ani Boží ľud sa nevyhol zlým vodcom. V jeho vedení bolo nie málo
kráľov, ktorí ho viedli k opusteniu Božieho zákona a k modloslužbe. A keď
sa už konečne našli vodcovia, ktorí dbali na dodržiavanie zákona, robili to takým spôsobom, že si
od samotného Pána cirkvi vyslúžili pomenovanie
„slepí vodcovia slepých“ a pripodobnenie k „obieleným hrobom“.
V našej púti za zlými vodcami nakoniec nemusíme chodiť príliš ďaleko. Úplne stačí obrátiť
ukazovák smerom na seba. Spomeňme si, ako
často my sami zneužívame svoju pozíciu, manipulujeme druhých, snažíme sa ich využiť na svoje
ciele. Je to súčasťou našej hriešnej prirodzenosti.
Pozícia vodcu potom len v plnej kráse odhalí to,
čo sa skrývalo v nenapraviteľnom a nadovšetko
klamlivom srdci človeka. Imúnni voči tomu nie sú
ani kresťania. Takíto vodcovia potom v cirkvi často napáchajú obrovské škody. Preto je náš strach
z vodcov oprávnený.
Tieto obavy by však nemali spôsobiť, aby sme
vodcov v cirkvi úplne odmietli. To nakoniec podľa môjho názoru ani nie je možné. Zlé skúsenosti
z histórie by však mali byť pre nás obrovským varovaním, aby sa naša
predstava o vodcoch nezakladala na predstave tohto sveta. Samotný
prorok Samuel potreboval v tejto oblasti vážne upozornenie od Hospodina: „Nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý.
Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si
všíma srdce“ (Prvá Samuelova kniha 15, 7). Pridajme si k tomu ešte slová
apoštola Pavla: „Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil
múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných“
(Prvý list Korinťanom 1, 27). Boh si nevyberá vodcov, ktorí majú skvelý
vzhľad, úžasné organizačné schopnosti, podmanivý spôsob reči. Vyberá
si vodcov, ktorí Ho budú milovať celým svojím srdcom, na slovo poslúchať
Jeho hlas, vezmú na seba svoj kríž, budú sa chváliť svojimi slabosťami,
stanú sa služobníkmi ostatných. Nezabúdajme, že On sám sa stal práve
takýmto vodcom, keď prišiel na zem slúžiť a položiť svoj život za nás.
My si však oveľa radšej vyberáme vodcov podľa kritérií tohto sveta. Túžime po niekom, na koho by sa dobre pozeralo, koho by sa dobre počúvalo, koho by sme mohli obdivovať a na koho by sme mohli byť hrdí pred
svetom. Takisto keď uvažujeme, že sa staneme vodcami, málokedy si
predstavujeme, ako druhým umývame nohy, ako zapierame sami seba
a nesieme svoj kríž, ako znášame poníženia a sme bláznami pre Krista
a nakoniec povieme: „Som neužitočný sluha.“ Radšej si predstavíme, ako
nás všetci obdivujú a milujú, poslúchajú a slúžia nám. Ak je toto predstava kresťanov o vodcovstve, nemáme sa čo čudovať, keď je cirkev vedená
nesprávnym smerom.
Bojme sa vodcov! Nevkladajme svoju dôveru v človeka! Pán Ježiš ich
môže a chce v cirkvi používať, ale našu dôveru máme vkladať jedine v Neho. On je ten Dobrý Pastier. Modlime sa preto, aby nám dal vodcov, ktorí
Ho budú hľadať celým svojím srdcom a svojím životom aj slovami ukazovať na Neho. Ktorí zabudnú na seba a budú nás viesť za Ním. Hľadajme
takých vodcov a my sami sa nimi stávajme.

H

T. Hanes

editorial
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sa podriadiť a prijímať sa navzájom
s rešpektom. Nebojme sa vodcovstva,
vyprosme si duchovných vodcov
a modlime sa za ľudí, ktorí v správnej
chvíli a v konkrétnych okolnostiach
vedia poradiť a poslúžiť k dobrému
rozhodnutiu. Vodcovstvo je duchovná
služba. Apoštol hovorí: „Miesto Krista
bavy a rozpaky by tu neboli sme teda poslovia, akoby (vás) Boh
na mieste. Ak už bázeň alebo napomínal skrze nás“ (2K 5, 20). Zoakýsi druh zdržanlivosti, tak staňme bdelí, vodcovstvo je vysoko
pred nevyspytateľnosťou vlastného zhutnená, koncentrovaná duchovná
služba: „Lebo jeden je váš Majster...,
ega.
V cirkevných zboroch potrebujeme jeden je váš Vodca, Kristus“ (Mt 23,
duchovné vodcovstvo. Potrebujeme 8.10). Na stránkach Písma opakovaľudí zodpovedných za správne roz- ne zaznievajú upozornenia a výstrahodnutia, lebo aj tam chceme byť hy pred samozvaným vodcovstvom.
mnohí učiteľmi, ako si všimol apoš- Je nesmierne lákavé obsadiť pozítol Jakub. Je to v nás, ľahšie nám ciu vodcu. Môcť vyrieknuť posledné,
padne dohovárať a poučovať, ako rozhodujúce slová lichotí. Byť na

Bojíme sa
vodcovstva?
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čele, stať sa výnimočným a vplyvným zvádza aj silné charaktery. (Kto
je výnimočný už teraz, nemusí čakať
na povýšenie svojím časom.) Pokušiteľ – Zvodca sa už postará, aby sa
aj akási predstieraná a zbožne simulovaná pokora z deja nestratila. Pred
takýmto vodcovstvom sa máme mať
na pozore, báť sa ho a včas pred ním
utekať. Vo chvíli rôznych pokušení
a zvodov, ktoré na pozíciu vodcu neustále doliehajú, je výbornou prevenciou rada apoštola Petra: „Pokorte
sa pod mocnú Božiu ruku, aby vás
časom povýšil“ (1Pt 5, 6). Vieme, že
byť povýšeným nie je cieľom ani konečnou fázou duchovného rastu.
Povýšený, prvý sa môže stať originálnym služobníkom všetkých.
JS

dinační rozmluvu, kterou hnát a stříhat, ale pást je nemůžeme
musel Pán církve vést se bez lásky. Proto váže Ježíš plnou moc
svým učedníkem dříve, k vedení na lásku k Němu.
A za tuto lásku je třeba stále prosit,
než mu mohl předat vedení své církve. Jako taková stále usilovat, abychom mohli prožívat
vyznačuje se příkladnými Boží zmocnění při úkolu vedení.
rysy. Není v Bibli proto,
Podle Wort u. Werk, Př. E.T
abychom obohatili biografické znalosti o Petrovi,
ale protože má význam
pro každého, kdo v církvi
zastává úlohu vedoucího.
Nemusíme přitom myslet
jen na vlastní vedení církve, ale také vedoucí biblicVlastimil Pospíšil
kých a jiných skupin.
Co očekává Ježíš od
toho, kterému svěřuje vedení ve své
iž samo slovo vůdce naznačucírkvi? Kterou kvalifikaci by měl splnit?
je, že se jedná o člověka, ktePo rozmluvě s Petrem je odpověď na
tuto otázku jasná a jednoduchá: Jedirý vede. Bylo a je mnoho těch,
nou neodmyslitelnou kvalifikací, kterou kteří se hlásí, dokonce se možná i
Ježíš očekává od vedoucího ve své círk- dožadují vůdcovství, jakoby chtěli
vi, je láska k Němu: „Máš mne rád?“
ukázat sami na sebe, že něco znaJohannes Schneider píše ve svém menají, že jsou něco víc než ti druzí.
komentáři k Janovu evangeliu: „VlastZ historie známe jednoho z mnoní pointou této události je, že vedení
církve smí být svěřeno jen tomu muži, hých, který se považoval za vůdce
který má plnou, neotřesitelnou a ne- národa. Zhoubné pro jeho národ
měnnou lásku k Pánu Ježíši.“ Ne, že bylo to, že ho považoval za svého
by vše ostatní bylo nedůležité. Ježíš Kris- vůdce. Ne ten, kdo nás něčím oslní,
tus nepověřil bezdůvodně také Jakuba může být spolehlivým a následovánebo Jana úlohou vedení. Ale všechny níhodným vůdcem.
schopnosti by nic neznamenaly, pokud
Byl jsem chlapec školou povinby zde nebyla tato láska k Pánu Ježíši.
ný, když se říkalo: „Náš vůdce.“ O
Je důležité uvědomit si, že Pán Ježíš tomto vůdci neplatí a nikdy neplatise neptá vedoucího církve na jeho znalo, aspoň u drtivé většiny onoho nálosti, horlivost, schopnosti. Jak snadno
právě ty mohou vést k domýšlivosti! A roda, že jsou na svého vůdce hrdí.
jak se víra může stát snadno ustrnulou
bez vnitřního zápalu! Komu je svěřeno Vzpomínejte na své vůdce, kteří
vedení církve, měl by si stále znovu klást vás vedli k Bohu a zvěstovali vám
tyto otázky: Mám tuto lásku k Ježíši jako slovo Boží. Jen takoví vůdcové
svému zachránci a příteli? Co dělám jsou hodní následování.
pro Něj, nejen z pocitu povinnosti nebo
Text k Židům ve 13. kapitole v 7.
jiných důvodů, nýbrž proto, že jej milu- verši hovoří o vůdcích, vedoucích,
ji? Čeho bych se kvůli Němu rád vzdal? představených, kteří vám zvěstoKdy mne naposled naplnil pocit štěstí,
vali slovo Boží. Nejen vzpomínejte,
že s Ním mohu mluvit jako se svým příale sledujte, jak dovršili svůj život
telem?
ve
víře, a v tom je následujte. To,
Dříve než nám Ježíš svěří své stádo,
co
vůdcové (vedoucí) učili, kazatesvé beránky a ovce, se nás ptá: „Máš
mne rád?“ Snad bychom mohli ovce lé zvěstovali z kazatelen slovem a
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akou kvalifikaci očekává
Ježíš Kristus od vedoucích ve své církvi?
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Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ
mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu:
„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl
mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho
podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ
mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že
tě mám rád!“ Řekl mu: „Buď pastýřem
mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se
zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal,
má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty
víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“
Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!“ Amen,
amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší,
sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi
chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a
jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“
To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí
oslaví Boha. A po těch slovech dodal:
„Následuj mne!“ (Jan 21, 15 –19)
MÁŠ MNE RÁD?
Tato otázka je většinou spojována
s událostí, kdy Petr zapřel Krista (Pána
Ježíše). Určitě se jednalo o pastýřský
rozhovor, který musel Ježíš s Petrem
vést dříve, než jej mohl znovu přijmout
mezi své následovníky. Tento výklad
je přirozeně oprávněný. Je však zúžený. Cílem rozmluvy s Petrem není jeho
znovupřijetí do kruhu učedníků, ale jeho
ustanovení za vedoucího církve: „Pas
mé beránky! Pas mé ovce!“
Moderně vyjádřeno – jednalo se o or-

Vůdce
J

noho veľmi charizmatických vodcov zlyhalo, pretože im chýbal
charakter, ktorý je vždy dôležitejší
ako charizma. Na to, aby ste boli vodcom, nepotrebujete charizmu. Potrebujete charakter, kredibilitu (dôveryhodnosť).
Pretože vodcovstvo znamená mať vplyv,
a keď nie ste dôveryhodní, nikto vás nebude nasledovať.
Zatiaľ čo vaša povesť je to, čo o vás
hovoria druhí ľudia, charakter je to, čím
skutočne ste. D. L. Moody povedal: „Charakter je to, kým ste v tme, keď sa nikto
nepozerá.“ V Timoteovi 3, 1 – 13 Pavol
vysvetľuje, aké sú nevyhnutné charakteristiky vodcu v cirkvi. Nikdy nehovorí o
úžasnom životopise, o tom, že treba mať
tú správnu biblickú školu alebo že treba
byť verejne známou osobnosťou. Hovorí
o charakterových črtách.
Existujú vodcovia rozmanitých tvarov,
veľkostí a temperamentov. Nie je stanovená žiadna konkrétna vodcovská osobnosť. V skutočnosti je ich mnoho. Boh si
môže použiť práve vašu osobnosť. Pavol
bol cholerik. Peter sangvinik. Mojžiš bol
melancholik. Abrahám flegmatik. Títo sú
navzájom takí odlišní – ako deň a noc.
Boh si však všetkých použil.
Pravdou je, že ak sa budete pokúšať
napodobniť osobnosť niekoho iného, vyhoríte. Ak chcete byť vodcom, nehovorte:
„Chcem byť ako...“ a nevyberajte si svoj
vzor. Ak sa pokúsite niekoho napodobniť,
skoro určite vyhoríte. Vodcovia sú veľmi
rôzni, je tu veľká rozmanitosť. To, čo majú
veľkí vodcovia spoločné, je ich dôveryhodnosť a charakter. Všetci veľkí vodcovia majú charakter. Niekedy sa stane vod-

com človek bez charakteru a potom ho
jeho charakterové chyby privedú k pádu.
Židom 13, 7 – 8 hovorí: „Pamätajte na
tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod
zo života a spôsob žitia a napodobňujte
ich vieru.“ Tento úsek Písma nám uvádza
tri charakteristiky dobrých vodcov:
- Zvestujú posolstvo, ktoré stojí za to,
aby si ho druhí pamätali. Keď títo vodcovia hovoria, ľudia počúvajú. „Pamätajte
na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie
slovo.“ Zjavne je tu niečo, čo je dobré si
zapamätať.
- Žijú život, ktorý stojí za to, aby si ho
iní všimli. „Dobre si všímajte, aký bol ich
odchod zo života a spôsob žitia...“ Je ich
chodenie v súlade s tým, čo hovoria? Je
ich život v súlade s tým, čo o sebe hovoria, akí sú?
- Majú vieru, ktorá stojí za to, aby ju
druhí napodobňovali. „... napodobňujte
ich vieru.“
Ak chcete byť dobrým lídrom, musíte
popracovať na posolstve, ktoré stojí za
to, aby si ho ľudia zapamätali (Rozumiem
dobre evanjeliu a komunikujem ho zrozumiteľne? Aké je posolstvo môjho života?
Čo chce Boh cezo mňa povedať tomuto
svetu?), musíte žiť život, ktorý stojí za povšimnutie, a vieru, ktorú stojí za to napodobňovať. Toto všetko je charakter.

Čtyři
falešné představy,
které ničí vedoucí

svých selhání.
Pokud to byl
problém hříchu, činili pokání, dali to
Ježíšovi a pod
Jeho vedením
pokračovali
v životě!!! Petr selhal! Pamatujte, když
usekl ucho sluhovi, byl Ježíšem napomenut!!! Ale když se podíváte do Skutků apoštolů 2 na den letnic, on byl tím,
koho Ježíš pomazal, aby kázal evangelium a dohlížel na více než tři tisíce
nových věřících!
„Veškerá naděje je pryč”
Oh…jediný problém v tomto je, že
HROB JE PRÁZDNÝ… a tak dlouho, jak
dlouho je toto pro nás skutečností – tak
dlouho existuje naděje = VŽDY
Vím, že když tohle někteří čtou, cítí, že
jsou s rozumem v koncích… ale z mé
osobní zkušenosti vím, že když jsem
se svým rozumem v koncích, Ježíš tam
stále je a říká: „co ti tak trvalo?“
Ztráta naděje přináší čas intenzivní
touhy… a velmi často tato touha vede k
neuvěřitelným zjevením!!!
Když ztratíme naději a věříme, že věci
jsou v háji, to je čas, kdy nám Bůh připomíná, kým je a čeho je schopen!
Perry Noble je pastor sboru NewSpring Church.
(www.thenewsbeats.com)
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také i svým životem, takové vůdce
následujte. Jsou vzorem a hodní následování. V naší Jednotě jsme měli
a doufám, že budeme mít učitele
a vůdce, abychom je následovali.
Domnívám se, že vůdcové se sami
k vůdcovství nehlásí, ale jsou k tomuto úkolu vybráni a Bohem povoláni. Vůdce má mít charisma vidět
dál než ten, koho vede. I kazatel má
být vůdcem. Vůdce má být tím, kdo
nás duchovně posouvá dál. Ti, kdo
chtějí být vůdcové za každou cenu,
bývají nejednou samozvanci a ti
mohou u lidí vzbuzovat pochybnosti a zkreslovat význam vůdcovství.
Hledají ve vůdcovství svůj prospěch.
O takových Pán Ježíš říká: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj
nebeský Otec, bude vykořeněna.
Nechte je: slepí vedou slepé.
A když vede slepý slepého, oba
spadnou do jámy“ (Mt 15, 14).
Kdo je podle Pána Ježíše skutečným vůdcem?
Na to Pán odpovídá: „Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš
vůdce je jeden – Mesiáš. Největší z vás bude vaším služebníkem“
(Mt 23, 10 – 11 studijní překlad).
Ekumenický překlad Bible používá místo vůdce slovo učitel. Učitel
má své žáky, vůdce své následovníky. Vděčně vzpomínám na své učitele na bohoslovecké evangelické
fakultě v Praze. V každém směru, i
ve víře mne posouvali dál a dál. Dodnes mám před sebou jejich tištěné texty, a když si v něčem nevím
rady nebo chci se dozvědět něco
více, otvírám je a nacházím v nich
to, co hledám. Velice je respektuji.
Od jejich textů jsem nikdy neodešel
prázdný. Vůdce, o němž píše pisatel
v epištole k Židům, by měl být tím,
který nás posouvá ve víře správným
směrem trochu dál. Jde o veliký a
zodpovědný úkol, z něhož bude
skládat účty před Bohem. „Mějte
v paměti ty, kteří vás vedli a kázali
vám slovo Boží. Myslete na to, jak
dovršili svůj život, a následujte je
ve víře“ ( Žd 13, 7).

„Nemohu…”
Jedna z věcí, které se mi stále vracejí,
když čtu Písmo, je tato myšlenka…
Na konci dne jsem služebníkem Nejvyššího Boha! A služebník může udělat
PŘESNĚ to, co mu jeho pán přikáže,
protože funguje pod mocí a autoritou
Toho, kdo povolává, dává schopnosti a
posiluje ho ke službě na daném místě.
Můžete dělat PŘESNĚ to, k čemu vás
Bůh povolal. Nevzdávejte se!
„Nejsem tak dobrý jako…”
Srovnávat se s ostatními služebníky
nebo službami je nejrychlejší způsob,
jak duševně onemocnět a zcela ztratit
zaměření na to, kým Bůh je a k čemu
vás povolal. Měli bychom se učit od
„nich“, ale zaměřovat na „Něho“! Stále
je tu někdo, kdo dělá něco lépe než vy!
Vaše povolání není napodobovat lidi,
ale zaměřovat se na Krista!
„Selhal jsem předtím”
Samozřejmě!!! Všichni úžasní vedoucí selhali v něčem významném!
Ale co z nich dělá skvělé vedoucí,
je, že nedovolili selháním definovat je.
Vybrali tyto části a šli dál. Poučili se ze

Rick Warren,
prel.: Jana Kráľová

bojíme sa vodcovstva?

Základom pre vodcovstvo je charakter, nie charizma
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úvahy

Duch a moc
Nové smlouvě můžeme - zejména ve spisech Lukáše - nalézt opakovaně dva výrazy: „duch a síla“.
Jan Křtitel měl dojít „ducha a moci Eliáše“ (Lukáš
1, 17). Když Marie, matka Ježíšova otěhotněla, bylo jí řečeno: „sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího
tě zastíní“ (Lukáš 1, 35). Učedníci obdrželi „sílu Ducha
svatého, který na ně sestoupil“ (Skutky 1, 8).
Duch a moc jsou navzájem propojeny, ale nejsou totéž.
Duch je osoba, zatímco moc je věcí. Duch Svatý je Bůh,
zatímco moc nebo síla je energií. Můžeme použít moci
Ducha Svatého, Jeho samotného ale ne.
Duch Boží nás směruje, vede a vyučuje. Moc samotná
je aktivována jen naší vírou. Když se podrobíme Duchu
Svatému, jsme schopni si podrobit moc.
Jaký je tedy rozdíl mezi osobou a věcí? Kupříkladu
elektrikář je osobou, zatímco elektřina věcí. Když přijde
elektrikář k vám domů, slušně ho pozvete dovnitř a necháte jej vše pospojovat tak, aby mohla elektřina proudit
správně. Když pak s proudem budete zacházet dle pokynů, můžete její energii využívat.
Když byl Ježíš ponořen do vody, sestoupil na něj Duch
svatý v podobě holubice (Lukáš 3, 21).
Není zde žádná zmínka o Boží moci. Poté Duch Sva-
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tý zavedl Ježíše do pouště k podstoupení testu svatosti,
kdy jej pokoušel ďábel (Lukáš 4, 1).
Opět zde není zmínka o Boží moci, nicméně poté, co
Ježíš absolvoval pokoušení, vrací se „ v moci Ducha do
Galileje“ (Lukáš 4, 14).
Ježíš přijal Ducha Svatého tím, že prošel vodou pokání,
odpuštění a pokory. Nejednalo se o nějaký požadavek
nebo test, který musel podstoupit. Učinil to pro nás jako
příklad a vzor hodný následování.
Každý, kdo činí pokání a je ponořen na odpuštění hříchů ve jménu Ježíše, může přijmout Ducha Svatého jako
dar milosti (Skutky 2, 38).
Jediné co máme učinit, je Jej o to požádat (Lukáš 11,
13).Dříve, než Ježíš obdržel moc, modlil se a postil po 40
dní a odolal ďáblovým svodům.
V našich životech by mělo být rovněž více modliteb,
postu, boje proti satanu, a absolvování zkoušek poslušnosti před Bohem, které přinesou sílu v Duchu a pomazání v našich životech.
Všimněte si, že tři zkoušky v poušti měly co dočinění
se zneužitím Boží moci a jejím použitím na základě nesprávných pohnutek (Lukáš 4,3 –13). Jestliže Bůh ví, že
budeme Jeho moc používat s dobrým záměrem, může
zvýšit naše pomazání.
Mnohým dnešním věřícím, kteří milují Boha, chybí síla
a přítomnost Ducha Svatého.
Může to být tím, že jsou zaplaveni vlivem médií, světskými starostmi a sociálními tlaky. Pokud chceme více
pomazání, musíme hledat zkušenosti typu pouště namísto komfortu a bezpečí.
Prameny: www.reviveisrael.com

„Plány selžou
bez společné porady,
kdežto při množství rádců
se uskuteční.“
(Př 15, 22)

Klade na nás
Bůh velké
požadavky?
oží požadavky jsou pro nás
zapsány v listech apoštola Pavla a Pán Ježíš Kristus
o nich mluvil po celou dobu své
služby zde na zemi, když vyučoval
zástupy lidí a své učedníky. Jedním z požadavků je umění odpouštět těm, kdo se proti nám provinili.
Je snadnější o odpuštění učit, než
to skutečně udělat. Skutek odpuštění není jednoduchý a sílu nám
k němu může dát jedině Bůh. Bez
Něj toho nejsme schopni. Následující text hovoří o důvodech, proč nás
k odpuštění Bůh vede:
Slichot
Letos v srpnu jsme si připoměli
šestý měsíc židovského kalendáře,
Elul. Tento měsíc je považován za
přípravu na svátky (Svátek Troubení, Pokání a stánků), které probíhají v 7. měsíci Tyšrej. Během Elulu
brzy z rána ortodoxní Židé vstávají
a zpívají série modliteb, které se
nazývají Slichot. Slichot je množné
číslo pro hebrejské slovo „odpuštění“ – Slicha. Brzké vstávání pro
zpěv těchto modliteb je ukázkou
impozantní disciplíny a závazku ze

B
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strany našich ortodoxních sousedů.
Nepodal mi ruku
Během tohoto měsíce „odpuštění“, navštívil bývalý hlavní rabín
sefardských Židů Amar staršího
sefaradského vůdce, rabína Josefa,
a požádal o odpuštění za vše, co
proti sobě měli. Je smutné, že mu
Josef dokonce odmítl podat ruku a
poslal Amara domů v nemilosti. Jak
snadné je pro nás učit o odpuštění,
ale jak těžké je skutečně to udělat.
Jedním ze základů naší víry je
jednoduchý „trojúhelník“ odpuštění:
1. požádat o odpuštění Boha za
naše hříchy
2. požádat ostatní, aby nám odpustili, když hřešíme proti nim
3. odpouštět druhým, kteří zhřešili
proti nám
Proč tedy hledíš na třísku v oku
svého bratra, ale trámu ve vlastním oku nevěnuješ pozornost?
(Mat 7, 3)
Boží podmínka
Je jednoduché vidět chyby druhých, zatímco je téměř nemožné

vidět chyby vlastní. Téměř každý
zpozorní nad tvými chybami kromě
tebe samotného. Jak rychlí jsme při
poukazování chyb druhých, avšak
odmítáme slyšet, nebo zvážit to,
když se nám někdo chce omluvit.
Neboť jestliže odpustíte lidem
jejich přestoupení, i vám odpustí
váš nebeský Otec; jestliže však
neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš Otec vám neodpustí
vaše přestoupení (Mat 6, 14 – 15).
Mechanismus milosti
Existuje takzvaný „mechanismus milosti“, který je nám k dispozici.
Všichni máme hříchy, kterých si
nejsme vědomi, a další hříchy, které neumíme dokonale překonat.
V obou těchto případech můžeme
uvolnit milost k sobě samotným i
k lidem kolem nás.
Ježíš nám řekl, abychom odpouštěli druhým až sedmdesát sedmkrát (Mat 17, 22 a Gen 14, 24).
Zdá se vám to hodně? Ve stejné
míře mohou být odpuštěny hříchy
nám samotným.
Prameny: Revive Israel

vést?
Elisabeth
Vekas
ětšinou si v našem každodenním
životě, práci a službě přejeme
dosáhnout dokonalosti, vytvořit
vyšší standard kvality. Proto tak těžce
pracujeme v našem vnitřním životě a
navenek ve společnosti. Získat větší
úctu, být první … ale nakonec nejsme
s výsledky vůbec spokojeni.
Může nám pomoci jen Bůh.
Známá slova z 5. kapitoly Galatským
nám říkají, že láska je na prvním místě
v tom velkém seznamu ovoce Ducha,
které je důkazem života ovládaného
Duchem a prožitého k slávě Boží. Ale
jak popsat význam tohoto slova? Bylo
o něm proneseno mnoho kázání a napsáno mnoho knih.
Co je ta věc nazývaná láskou?
Mohli bychom dodat svá vlastní, váhavá vysvětlení a rozmnožit tak počet
slov napsaných o lásce. Ale možná, že
ty slovní obrázky, kterými tento článek
začíná, poslouží k ilustraci porozumění
tohoto nesmírně velkého slova.

V

Milovat jako Bůh, ale jak?
Přinášíme vám krátké svědectví
sestry, která popisuje, jak ji Bůh učí.
Když projdeme mnoha těžkými zápasy, vyplýtváme spoustu času na
těžkou práci, vidíme, tak jak říká Kazatel „pomíjivost, samou pomíjivost“
(Kaz 1, 2). Hořkost pustoší naše srdce.
V těchto každodenních bojích ztrácíme
všechnu naši naději, víru a lásku kvůli
duchovním zápasům. Kvůli těžkostem
se srdce zatvrdí a ztrácí citlivost, city. A
nakonec svět trpí, protože ztrácí víru,
naději a lásku.
Pane, pomoz mi
Elisabeth Vekas vyrůstala v malé
vesnici ve středním Rumunsku. Její
rodina byla baptistická. Mnohokrát zažila, že Bůh bere naše modlitby vážně.
V mládí Ho několikrát žádala: „Pane,
pomoz mi milovat lidi kolem mne.“
Bůh ji naučil milovat ostatní lidi naprosto jiným způsobem, než jak očekávala.
Tento učební proces byl dlouhý a často
bolestivý, ale Bůh nespěchá a stále jí
pomáhá milovat.
Bůh pomáhá
V průběhu let jí Bůh pomohl ve třech
různých oblastech. Když jí bylo 18,
odešla studovat do velkého města.

Ohlédnutí

za evropskou

konferencí sester

N

svědectví a ohlédnutí

Jak
správně

Jezdila domů jen na prázdniny. Ve stejném městě, kde studovala, byla škola
pro hluché a Elisabeth často jezdívala
spolu s rodiči, kteří přiváželi své hluchoněmé děti ze speciální školy. Moc
se o ty děti nestarala, protože byly jiné
než ona a její rodiče. Děti se dorozumívaly posuňky a ona se jim vyhýbala, Věra Černíková
jak jen to bylo možné.
a přelomu května a června se
Seznámení s manželem
v Hannoveru konala konference
Další výzvou pro ni bylo, když jí před
sester z Evropy (EBWU), jejíž
20 lety Pán poslal jejího manžela. Byl
kazatelem mezi Rómy. Ptala se sama součástí byla i volba nového evropského
sebe: „Co bych měla dělat?“ Vzali se vedení sester. Přijelo nás několik desítek
a ona slíbila svému manželovi, že jeho z 34 evropských zemí, účastnily jsme se
lid bude také jejím lidem a že tvůj Bůh i tři sestry v z Čech a tři sestry ze Slovenje můj Bůh. Nemilovala Rómy. Říká: ska.
Některé z nás byly na takovéto konfe„Bůh se mě zeptal: „Proč jsi předporenci poprvé a jely s určitou obavou. Sejatá? Copak nemiluješ má stvoření?“
stra Jiřinka Vimpelová to vyjádřila slovy:
Musela se před Bohem pokořit a při- „Na evropské setkání sester jsem se moc
pustit, že On není předpojatý. Stal se těšila, ale zároveň jsem nevěděla, co od
zázrak a Bůh změnil její srdce. Vyrostla toho mohu očekávat, protože jsem na
u ní láska k Rómům. A od té doby od takové setkání jela poprvé. Bude sesternich a jejich prostřednictvím obdržela ská konference v Hannoveru stejná jako
mnoho požehnání.
ta naše v Ostravě? Každý si o Němcích
V Boží škole
myslí, že jsou odměření, možná až někdy
Uběhlo několik let a narodilo se jí v citech studení. Když jsme přicházely k
první dítě. Ona a její manžel se do- místu setkání, sestry se mezi sebou srzvěděli, že jejich první dítě má poško- dečně zdravily a objímaly, myslela jsem,
zený sluch. Po čtyřech letech chození že se všechny tak důvěrně znají. Ale za
po různých nemocnicích a po mnoha chvíly jsem i já byla v přátelském objetí
modlitbách se ukázalo, že musejí vzít sestry, která měla na starosti organizaci.
svou malou dcerku do stejného města, Hned jsme se jedna druhé představily
kde kdysi studovala. Její dítě muse- a pak mě představovala dalším sestrám.
lo chodit do stejné školy, které se ve Bála jsem se, že se budu cítit ztracená,
ale tento pocit rychle vyprchal.“
svých 18letech vyhýbala.
Téma konference bylo „Povstaň a žij“,
To byla Boží pedagogika … její pohled na sluchově postižené se napro- slovem nás vyučovala na text I. Samuelova 1, 1 –18 sestra Raquel Conteras,
sto změnil. Její dcera je teď dospělá,
předsedkyně sester Světové baptistické
prožila pokání a je Božím dítětem.
aliance. Její slova na nás všechny velmi
Část druhá - Boží vedení
působila. Sestra Ruth Maďarová o tom
Elisabeth se rovněž nikdy opravdu napsala:
nezajímala o postižené lidi. Připouš„Pre mňa osobne bola veľkým povzbutěla, že je to pěkná služba jim pomá- dením téma konferencie: „Povstaň a ži!“
hat, ale nechala to dělat jiné lidi. Pak Sprevádzal nás príbeh Anny, matky SaBůh změnil její život a učinil to dost muelovej a Raquel Contreras, ktorá nám
tvrdým způsobem. Její syn se narodil v troch blokoch priblížila Annin život: vo
lehce postižený. Během prvních šesti vzťahu k jej manželovi Elkánovi, k Penniaž sedmi let jeho života s ním strávila ne a k cirkvi.
víc času v různých rehabilitačních střediscích než doma. Setkala se s mnoha
postiženými dětmi a jejich matkami.
Měla několik příležitostí sdílet svou víru
a povzbudit zarmoucené matky. Její
syn mezitím vyrostl a dospěl k živé víře.
Situace jejích dětí ji často přivedla na
kolena.
Bůh ji pokořil a naučil ji věci, které
by se nemohla naučit jiným způsobem.
V tomto zápase a škole modlitby jí byl
její drahý manžel velkou pomocí. Odešel k svému Pánu v roce 2010.
Anna zažila veľa bolesti a smútku, preZjistila, že nedoslýchaví, postižení tože nemohla mať deti. V jej dobe to bolo
jsou všechno lidé s citlivým srdcem a pre ženu veľmi ponižujúce. Navyše Penjsou Božími stvořeními. Činí náš svět, nina, druhá manželka Elkánu, ju neustále
společnost a církve barvitějšími a my ponižovala a robila si z nej posmech.
je potřebujeme. Vyučují nás beze slov,
Anna prežívala vo svojom vnútri veľké
bez hmotného majetku a bez zřejmé- trápenie. V Biblii čítame, že často plakala
ho zdraví.
a nejedla. Nebolo nikoho, kto by jej poElisabeth pochopila, že si nezaslou- mohol, bola so svojím problémom sama.
ží Boží lásku víc než ostatní. „Dítky, neJedného dňa však urobila rozhodnutie,
milujme pouhým slovem, ale opravdo- povstala a priniesla svoju situáciu pred
tvár Hospodina. Tam sa z hĺbky svojej
vým činem“ (1J 3, 18).
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duše vrúcne modlila k Pánovi a horko nás zapůsobila svědectví, která popisoplakala. Keď zložila pred Ním svoje bre- vala válečné hrůzy, hlad, pronásledování
meno, čítame, že sa znovu dokázala na- křesťanů.
Sestra Lidka Englerová tento večer pojesť a jej tvár už nebola zronená. Zažila
víťazstvo toho, že ju Hospodin počul, že psala následujícími slovy: „Úžasné bolo
z nej sňal to trápenie, ktoré ju ťažilo, a ona obecenstvo sestier zo všetkých kútov
mohla v tom vzácnom Božom pokoji odísť Európy i Blízkeho Východu. Svedectvo
domov. Tam, v Božej prítomnosti totiž za- sestry z Palestíny – z Betlehema bolo
žila Jeho dotyk a istotu, že jej problém úžasné. Kresťania tam trpia po každej
stránke:
prevzal sám Hospodin.
Politicky – sú obklopení múrom, do JeHoci sa tento príbeh odohral pred
mnohými rokmi, v úplne inej dobe a kul- ruzalema môžu ísť dva krát do roka.
Ekonomicky – je tam 80-percentná netúre, má pre nás veľký odkaz.
Vďaka Bohu, že aj my smieme v modlit- zamestnanosť.
Spoločensky – domáce násilie je veľmi
be zložiť pod kríž Pána Ježiša každé naše
trápenie a môžeme povstať a žiť v plnosti rozšírené, ľudia nemajú z čoho žiť, muži
toho, čo nám náš nebeský Otec pripravil. sú nezamestnaní a svoju frustráciu si
Spoločne sme sa naučili „Anninu pie- ventilujú na ženách, bijú ich.
Psychologicky – kresťania sú v menšiseň“, ktorá bola špeciálne napísaná pre
túto konferenciu a ktorá sa zároveň stala ne, sú pod stálym útlakom od moslimov.
Stále sa boja o svojich blízkych, keď sa
našou hymnou počas celého víkendu.
Jej nádherná melódia a mocné slová napríklad oneskoria.
Duchovne – okolo nich je Islam, Židovsa mi vryli do pamäti a povzbudzujú ma
stvo, ktoré im prikazuje – nevyznávajte
v mojich bojoch.
Dovoľte, aby som sa s vami podelila Ježiša ako Mesiáša. Kresťania musia mať
neustále oblečenú zbraň Božiu. Len Pán
aspoň o refrén tejto piesne:
„Povstaň a dôveruj, povstaň a choď, Ježiš môže za nich bojovať. Len v Jeho
sile prežívajú.
povstaň a vedz, že Pán je s tebou.“
Uprostred týchto výziev je svetlo. ZorVyučování bylo doplněno workshopy
na různá témata – Diakonická služba ganizovali stretnutie s názvom „Kráľovv Hannoveru, Můj životní sen, Jak křes- ská dcéra“. Ženy sú v tejto spoločnosti
ťané mohou pomoci v boji proti chudobě bezcenné, marginalizované, opustené.
A niekto im musí povedať, že existuje
(Fair-trade, Micah challenge...).
Bibliodrama, Spiritualita a dar humoru. radosť a oni majú pre niekoho veľkú
Každá z nás mohla navštívit dva work- cenu. Povedať im, že sú kráľovské dcéry
shopy, společně jsme si vybraly „Můj – dcéry Kráľa, Pána Ježiša. Služba ktorú
životní sen“, kde jsme mohly kreativně robia, spočíva v zdieľaní sa – odovzdávavyjádřit, o čem sníme, co bychom si přá- ní Dobrej zvesti, dávaní – delení sa s tým,
ly realizovat. Druhý workshop vedla sest- čo majú, a prijímaní – naučiť ich vziať si
ra Lina Andronoviene z Litvy, která nám to, čo sa im ponúka. Pri službe moslimukázala, jak důležitý je dar humoru i pro ským ženám však riskujú život.
A sestra Jiřinka tato slova doplňuje:
věřícího člověka.
Ve velmi nabitém programu zbylo i tro- „Dojmů bylo a zůstalo mnoho, ale nejvíchu času na projížďku Hannoverem, při ce mě oslovila svědectví sester. Sestry
které jsme se seznámily s historií tohoto z Palestiny, Kazachstánu a z Libanonu
krásného města. Večery byly věnovány vyprávěly o pronásledování křesťanů ve
tomu, abychom se navzájem poznaly svých zemích. Neuvědomovala jsem si
– jeden večer jsme se blíže seznámily výsadu a milost, že mohu žít v zemi, kde
se sestrami z Německa, s jejich kultu- mi nikdo nebrání číst Bibli a svobodně
rou, zálibami a také národními pokrmy. chodit do shromáždění. Sestrám kolikrát
Druhý večer byl vyčleněn pro svědectví šlo o život, když se vyznávaly ze své víry
sester z různých zemí světa. Zvlášť na v Pána Ježíše. Sestra z Moldávie mluvila
o velké chudobě, ale zároveň o mnoha
misijních aktivitách, které se snaží dělat.“
Svědectví na nás velmi hluboce zapůsobila, musely jsme si přiznat, že naše
životy, které se nám často zdají velmi těžké, jsou krásné a jednoduché ve srovnání se životy těchto sester. Vedlo nás
to ke sklonění se před našim Pánem a
k vyznání našich slabostí a nedostatků.
Část soboty byla pracovní, delegátky z jednotlivých zemí volily nový výbor

EBWU. Za předsedkyni byla zvolena
sestra Aniko Ujvari z Maďarska, vicepresidentkou sestra Wies Dijkstra z Holandska, tajemnicí sestra Margaret Brown ze
Skotska, sestra Fabienne Seguin z Francie byla zvolena pokladní. Členkami
výboru jsou také sestry Synnove Angen
z Norska a Dimitrina Oprenova z Bulharska.
Požehnání těmto sestrám vyprosili setra Raquel Contreras (BWA) a bratr Tony
Peck, generální tajemník Evropské baptistické federace.
V neděli ráno jsme se sešly k nedělní
bohoslužbě, kterou vedla sestra Regina
Claas – vicepresidentka Baptistické světové aliance. Zamýšlely jsme se nad Božím Slovem zapsaným v Lukášově evangeliu 13 kap., 10 –13 verš. Sestra Lidka
Englerová kázání shrnula: „Žena, ktorá
bola 18 rokov postihnutá – zohnutá, sa
nemohla nikomu pozrieť do očí, priamo
komunikovať s ľuďmi, stále videla len
zem, žiadnu modrú oblohu. Aj nás môžu
rôzne bremená ohýnať k zemi a potom
pod ťarchou nevidíme, že ľudia sa na
nás usmievajú, že svet okolo nás je krásny. Náš pohľad je uprený k zemi. Pánu
Ježišovi však aj ne tejto žene záležalo
a povoláva ju z kúta chrámu, kde stála,
dopredu. Náboženským ľuďom v chráme sa to nepáčilo, mali výhrady, že Ježiš
to urobil v sobotu. Láska Pána Ježiša je
však väčšia ako akákoľvek bohoslužba
a On pomáha vtedy, keď je to potrebné.
Berie z nás naše jarmo a oslobodzuje
nás. Aj my máme niesť toto posolstvo
našim blížnym. Nemusia sa zohýnať pod
bremenom svojich bolestí a problémov.
Pán Ježiš oslobodzuje každého, kto o to
stojí.
Konference na nás všechny velmi zapůsobila. Nádherné prostředí naplněné
vzájemnou láskou, která pramení z lásky
našeho Pána Ježíše Krista k nám. Boží
Slovo, které nám tlumočily sestry, slyšená svědectví, chvíle, které jsme mohly
využít k vzájemným hovorům.
Přinesla nám mnoho témat k zamyšlení a také jsme načerpaly novou sílu pro
každodenní život. Uvědomily jsme si, že
pro každou z nás platí slovo: „Povstaň a
žij!“

Milan Kern
ůvodní záměr Výkonného výboru,
prezentovaný v Rozsévači č. 7/12,
totiž pracovní výjezd do Arménie,
se nepodařilo naplnit. Baptisté v Arménii
si velmi cení finanční pomoc od českých
baptistů, ale zorganizovat smysluplnou
akci s možností praktické pomoci týmu
z České republiky, to se dosud nepovedlo a to ne vinou české strany. Jistě je to
dáno také tím, že v zemi s tak vysokou
nezaměstnaností není nouze o pracovité
ruce, spíše se nedostává peněz.

P

Společný čas
Uskutečnil se tedy z větší části poznávací zájezd, kombinovaný s několika setkáními s místními baptisty. Celý zájezd
připravily a organizačně perfektně zvládly sestry Iveta Procházková a Martina
Jackaničová. Další účastníci zájezdu: Milan a Iva, Anička, Lukáš, Monika, Tomáš.
Navštívili jsme několik starobylých klášterů, seznámili se s památkami Jerevanu
a strávili společný čas s místními bratry
a sestrami. Také vzájemné společenství
nás, účastníků zájezdu bylo velmi milé.
Život v Arménii
Navštívené kláštery jsou většinou z
12. – 13. století, ale zpravidla jsou postaveny na místech ještě starších klášterů,
poničených cizími nájezdníky. Jsou to
celokamenné stavby (včetně střech),
zevnitř dokonale očouzené množstvím
vypálených svící. Ještě v 19. století to
byla centra nejen duchovního, ale i vzdělaneckého života, zvláště písemnictví.
Po období komunistické totality zůstaly
jen neudržované i poničené kamenné
objekty. Teprve v posledních letech pomalu dochází k jejich rekonstrukci. Velmi
výrazná a úspěšná rekonstrukce probíhá
v klášteře Haghartsin a to z velmi pozoruhodných finančních zdrojů. Jeden bohatý šejk ze Spojených arabských emirátů
měl sen, ve kterém mu bylo řečeno, že
má opravit klášter s tímto jménem. Na Internetu zjistil, že takový klášter skutečně

setkání

Zájezd do Arménie

existuje v Arménii. Dodržel poselství snu
a zajistil peníze na opravu tohoto kláštera.
Památníky
Jerevan má pěkné architektonické
památky a téměř všechny jsou z doby
sovětské: schody Kaskáda s velmi zdařilými sochami, vládní budovy a Národní muzeum kolem centrálního náměstí,
zpívající fontána, pozoruhodná budova Opery. Nezapomenutelné dojmy
jsme si odnesli z Památníku genocídy
Arménů v roce 1915. Konkrétní údaje
o počtu arménských obyvatel, počtu
kostelů a škol v jednotlivých oblastech
tehdejší Osmanské říše – z nichž nezůstalo nic, jen 1,5 milionů mrtvých.
Kolem památníků jsou postupně vysazovány stromky významnými osobnostmi, které Arménii navštíví. Nechybí
ani stromky vysazené českými politiky.
Arménští baptisté
Pro nás však byla velmi důležitá setkání s arménskými baptisty. Dvakrát jsme
poseděli u kávy s bratrem Asaturem Nahapetyanem a jeho manželkou Jasmínou. Dověděli jsme se mnoho z historie i
současnosti Arménie. Jedno dopoledne
jsme pobyli v příměstském táboře, kterého se účastnilo kolem 70 dětí.
Jeden večer jsme byli ve shromáždění v rodině, kde se schází skupina, které
slouží bratr Aram Kachatryan. Tam jsem
– docela nečekaně – byl požádán o službu slovem. Zkusil jsem to rusky, a zdá
se, že mi rozuměli. Zajímavé bylo, že se
přes mobil vysílalo shromáždění i dvěma
vězňům v různých věznicích. V neděli
dopoledne jsme byli v centrálním sboru
v Jerevanu, kde jsem byl již předem požádán o kázání.
To jsem si už rusky netroufal a také ne
všichni tam rusky rozumí. Bylo to tedy s
dvojím překladem: Iveta do angličtiny a
Asatur z angličtiny do arménštiny. Byli
jsme ve sboru velmi vřele přijati a prožívali jsme nádherné duchovní obecenství
ve shromáždění i u společného oběda.
Pozvání
Poznali jsme bratry a sestry v Arménii.
Žijí v nelehkých ekonomických i společenských podmínkách, ale pracují pro
Pána a sbory rostou.
Uviděli jsme něco z nádhery krajiny,
starobylosti klášterů a poznali také milé
arménské lidi. A alespoň z dálky jsme
mohli vidět Ararat, symbol Arménie, i
když mimo území současné Arménie. A
pokud to všechno chcete také zažit osobně, bude snad příští rok
nová příležitost podobný
zájezd uskutečnit.
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naše společnost

Jan Titěra

K

dyž si ráno pustíte zprávy v rozhlase či televizi, vydáte se ráno
do práce a díváte se na billboardy,
otevřete noviny nebo internet, nasloucháte vzrušeným debatám lidí kolem
sebe, tak je patrné, že se všechno teď
soustřeďuje na jediné téma – předčasné volby. A volební hesla na billboardech? „Prosadíme dobře fungující stát,
Dáme zemi do pořádku, Jsme schopný
národ, jen nás řídí nemehla, Řekněte ne
zlodějům, STOP Kalouskovi, Víme, kam
jdeme…“ Další a další. Má vůbec smysl věnovat jim pozornost, brát je vážně?

Martin Luther King Jr.

Mám sen...

„Sním o tom, že mé čtyři malé
děti budou jednoho dne žít v zemi,
kde nebudou posuzovány podle
barvy své kůže, ale podle kvality
charakteru.
O tom dnes sním!"...
ato slova zazněla dne 28. srpna
1963 ve Washingtonu při velkém
shromáždění lidí na podporu občanských práv černochů v USA. Pronesl
je Martin Luther King Jr.
Dr. Martin Luther King Jr. byl černošský baptistický kazatel a významný bojovník za lidská práva a rasovou
rovnoprávnost v USA. Narodil se 15.
ledna 1929 v Atlantě ve státě Georgia
ve vážené rodině baptistického kazatele a učitelky. Vystudoval a získal
doktoráty z filozofie a teologie. Stal
se kazatelem baptistického sboru v
Montgomery ve státě Alabama.

T
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vuje, zachraňuje, mění životy lidí!
Připomínají také 400 let Bible kralické,
klenotu českého národa. Kdo z lidí
se však zastaví, zamyslí a bude se ptát
dál na tuhle cestu k uzdravení nemocného národa? Je to všechno pravda,
co se o něm i na tom billboardu říká?
Na podobnou otázku – Kde je pravda?
– si odpověděl římský místodržící, pilát
Pontský, v soudním procesu s Ježíšem
již před dvěma tisíci lety. Když totiž prohlásil: „Já na něm (Ježíši) žádnou vinu
nenalézám!“, odpověděl si současně
i na otázku po pravdě. Ano, pravda je
tam, kde není vina!! Tu nikdo nikdy na
Kristu nenašel, proto mu věříme. Ještě
nás nikdy nezklamal. Není to reálná
naděje i pro českou společnost, pro
český národ? Kéž by po této naději ješPolitické strany se předbíhají v nesplni- tě mnozí sáhli. Nebudou litovat. Zařadíš
telných slibech, předkládají národu své se mezi ně i ty?
programy, své kandidáty, kteří jsou prý
Zvláštní Boží režií se právě BTM stala
připraveni tyto programy realizovat…
Dá se však po 23 letech od sametové nositelem a garantem tohoto mimořádrevoluce vyznačujících se stále větším ného projektu mediální misie. Našli se
morálním úpadkem národa na všech sponzoři, našli se tvůrci grafického náúrovních a ve všech oblastech ještě ně- vrhu, našli se tiskaři, našli se nesmírně
obětaví koordinátoři projektu. Billboardy
komu či něčemu věřit?
Asi málokomu unikne, že mezi před- jsou asi na 30 místech, a to na celý měvolebními billboardy se najednou, a to síc. Jistě není náhodou, že se tak děje
asi poprvé v historii České republiky, v předvolebním čase. Ježíš znovu poobjevily u dálnice D1 a na řadě dalších dává ruku své lásky a milosti ku pomoci
míst billboardy se slovy: JEŽÍŠ uzdra- našemu národu.

Předvolební kampaň nabírá na obrátkách…
Kdo uzdraví českou společnost?

Zde také začaly rasové nepokoje, způsobené místními segregačními zákony,
když byla v roce 1955 zatčena černoška
Rosa Parksová za to, že v autobuse neuvolnila místo bělošskému muži. V důsledku tohoto incidentu zahájily černošské organizace bojkot veřejné dopravy.
Tady začíná zapojení M. L. Kinga nejen
jako kazatele, ale jako vedoucí postavy
hnutí za rovnoprávnost černochů.
Charakteristickým znakem tohoto
hnutí pod vedením M. L. Kinga bylo to,
že zvolili cestu nenásilného protestu.
Vyzývali své stoupence k pokojným demonstracím a bojkotům. Raději snášeli
policejní represe a vězení, než aby se
uchýlili k jakémukoli násilí.
Onoho památného pochodu na Washington se v srpnu roku 1963 zúčastnilo na čtvrt milionu lidí. Jejich úsilí
přinášelo postupně své ovoce. V roce
1964 prezident Lyndon Johnson podepsal zákon, který zakazoval diskriminaci
v zaměstnání a vzdělání, o rok později
byla zrušena diskriminace ve volebním
právu.
Morální postoje a úsilí M. L. Kinga byly
oceněny na mezinárodní úrovni, když v
roce 1964 dostal Nobelovu cenu za mír.
Za svou věc bojoval, za svou věc také
položil život, když byl 4. dubna 1968 zastřelen atentátníkem na balkoně hotelu
v Memphisu.
Různí lidé dnes uvažují nad tím, jak
je možné, že M. L. King získal ve své
době takový vliv. Sám byl spíše malé,
zavalitější postavy, obyčejný černošský
kazatel z jihu Spojených států. Někteří
zdůrazňují, že byl vynikajícím řečníkem,
který dokázal svým projevem v kostele
nebo na veřejnosti strhnout své posluchače. A také, že King se velmi intenziv-

ně a osobně nasadil v tomto zápase.
Dovolte mi, abych k tomu připojil svoji
myšlenku. Mám zde několik citátů z projevů a kázání M. L. Kinga, které vyjadřují
jeho postoje a myšlení. M. L. King říká:
„Rozhodl jsem se držet lásky. Nenávist
je příliš velké břemeno k unesení.
Temnota nemůže vyhnat temnotu; to
může udělat jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist; to může udělat jen
láska. Musíme si rozvinout a udržovat
schopnost odpouštět. Ten, kdo je zbavený moci odpouštět, je zbavený moci
milovat.
Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu.
Věřit znamená udělat první krok, i když
nevidíš celé schodiště.“
Hnutí, které vedl M. L. King před
50 lety, bylo pevně zakotveno v evangeliu Ježíše Krista a v osobní víře v
Něho. Jejich poselství o svobodě
a důstojnosti člověka mělo základ
v tom, že tito lidé byli sami vnitřně
osvobozeni Ježíšem od nenávisti k
odpouštějící lásce.
Bůh se jim v jejich zápase stal zdrojem, inspirací a silou. V něm se cítili
vnitřně bezpeční navzdory tomu, že
se často nacházeli v neklidných a nebezpečných situacích.
Tento svět nemůže být zachráněn
skrze násilí. Tomu M. L. King pevně
věřil.
Ježíš Kristus přišel, aby zachránil
svět skrze obětování sebe sama. A
tím nám ukázal cestu pro naše osobní
zápasy. Je to cesta lásky, odpuštění a
cesta oběti. Ježíš ji ukázal M. L. Kingovi
a ukazuje ji i nám, v dnešní době.

Pavel Coufal

Na replice tiskařského stroje si mohli zájemci vytisknout list Bible nebo kancionálu. Na vernisáži akad. malíře Jana
M. Krejčího vystoupila mladá talentovaná klavíristka Kamila Ozerová, vítězka mnoha mezinárodních soutěží.

Bible kralické
slavy se konaly ve dnech
13. –15. září 2013 v Kralicích nad Oslavou. Součástí programu byla řada odborných
přednášek, výstav, koncertů, filmových a divadelních představení. BTM byla jedním z hlavních
partnerů oslav, pro účastníky
připravila dva speciální produkty – brožurku o Bibli a záložku o
Bibli kralické. Na sobotní odpoledne byl připraven slavnostní
program KRALICKÝ KLENOT. V
něm mohli diváci vidět známé
osobnosti společenského života
a umělce, kteří nejen slovy, ale i
svou uměleckou tvorbou vyjádřili svůj vztah k Bibli. Cílem oslav
bylo znovu připomenout našemu národu duchovní a historický
odkaz Bible. Během třídenních
oslav zavítalo do Kralic téměř pět
tisíc lidí.

O

Brněnská tisková misie představila pestrou nabídku produktů, které si mohli návštěvníci zakoupit.

významné výročí

Oslavy výročí 400 let
od vydání

Velkým zážitkem byla vystoupení známých umělců, kteří poodkryli svůj vztah k Bibli a víře v Boha. Alfred Strejček se
Štěpánem Rakem přednesli Poctu Bibli kralické, Petr Bende hovořil nejen o svém vztahu k Bibli kralické, ale i ke kraji,
ve kterém vyrostl. Felix Slováček a Dáda Patrasová vyjádřili svůj postoj skladbami a písněmi.

Jaroslava Kretschmerová a Jiří Lábus představili Biblické příběhy s humorem. Kralice navštívilo přes 5000 diváků.

Slavnostní odhalení pamětní desky Jana Blahoslava
na Základní a mateřské škole Kralice nad Oslavou.

Zpěvák Láďa Křížek vyprávěl v úvodu svého vystoupení o cestě k Bohu. Jan Titěra mu osobně předal publikaci BTM
o Bibli. Při nedělní bohoslužbě zaznělo kázání biskupa SCEAV Jana Waclawka.

Sobotní program zahájil starosta Ing. Emil Dračka
a synodní senior ČCE Mgr. Joel Ruml.

Poznámka:
Kompletní obrazový materiál s texty - byl převzat
bez redakční ůpravy a korektur z tisku Zpravodaje
BTM 6/2013.

Zastupitelstvo Obce Kralice n/O udělilo Brněnské tiskové misii při příležitosti oslav Čestné uznání za dlouhodobou
vynikající spolupráci a podporu národního připomenutí Bible kralické, které převzal vedoucí BTM Bc. Jan Titěra.
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Den dětí v Tyršáku
Barbora Žitná

L

etos již podruhé proběhl 1. června v Tyršově sadu v Brně
dětský den organizovaný
brněnským sborem. Vše
bylo již připraveno, když
přišla jedna vážná komplikace. Několik dnů před
plánovanou akcí se rozpršelo a ne a ne přestat. I
přes neustálé modlitby se
počasí nezlepšovalo. Když

jsme v pátek večer za deště uléhali,
nemohli jsme dělat nic jiného než věřit, že Bůh se
o vše postará.
A skutečně druhý den
ráno opravdu nepršelo.
Celý den tak mohl proběhnout přesně podle plánu.
Kromě pódia, na kterém
se hrály dětské písničky,
byla po parku rozmístěna
různá stanoviště.
Ta děti i s rodiči nakonec
zavedla až do modlitebny,
kde každé dítě dostalo sáček bonbónů dohromady
s několika letáčky BTM.
Rodiče si zde mohli sednout do provizorní kavárny a dát si něco dobrého na zub. Samozřejmě i pro ně zde
byly nachystány různé letáčky a také
lidé, kteří byli připraveni s nimi mluvit
o Bohu. Všechno proběhlo hladce.
Jakmile odbila šestá hodina večer a
moderátoři na pódiu ohlásili konec
dětského dne, opět se rozpršelo. Byli
jsme nadšeni a děkovali jsme Bohu,
jak se o nás skvěle postaral.

pásku. V modlitbě jsme za hřiště děkovali Pánu Bohu a bylo vyprošeno
požehnání pro jeho provoz. „Co byste
chtěli popřát tomuto novému dětskému hřišti," zeptal se bratr kazatel přítomných. „Hodně děti, radost a Boží
ochranu dětí, shovívavost sousedů,“
zněly odpovědi.
Po zahájení byl program předán
sportovkyni sestře Anetce Podzimkové
z Prahy, která s 33 dětmi uspořádala
zajímavé soutěže a hry s odměnami.
Děti byly nadšené, tři hodiny si dokázaly hrát. V programu se pamatovalo i na
přestávku s občerstvením pro děti i dospělé. Celé odpoledne jsme se všichni
společně radovali z Božího požehnání,
z hřiště i z dětí, které si na něm hrály.

V Aši se radovaly
nejen děti
Vladislav Dušek
edle nové modlitebny, kterou stavíme čtvrtým rokem a je těsně před
dokončením, vybudoval ašský
sbor nové dětské hřiště. Práce trvaly dva
roky a z důvodu nutnosti bezpečnostních prvků byla jeho cena dost vysoká.
Poslední prázdninový den – 31. srpna
2013 - za krásného slunného počasí,
bylo toto dětské hřiště slavnostně otevřeno. Na zahájení provozu jsme prostřednictvím místního tisku pozvali i
naše spoluobčany. Hřiště bude sloužit
také široké veřejnosti města Aše.
Na otevření přišly děti se svými kamarády a rodiči. Přítomná byla i paní
redaktorka Listů Ašska.
Bratr kazatel Alois Boháček přestřihl
spolu s několika vylosovanými dětmi

V

Worship Festival s M. Redmanom & M. Smithom
10. 10. 2013, Ružomberok

M
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ládež Pre Krista – Slovensko,
združenie vás srdečne pozýva na jedinečný koncert chvál
za účasti dvoch najpopulárnejších
worship interpretov súčasnosti! Koncert bude súčasťou Worship Festivalu
so slovenskými worship interpretmi,
lídrami a rečníkmi, s modlitbami na
pódiu, uctievaním a chválami. Na záver Worship Festivalu vystúpia Matt
Redman (držiteľ GRAMMY 2012, autor
piesní Heart of Worship, Blessed be
your name, Our God, 10.000 reasons)
a Martin Smith (zakladateľ kapely Delirious?, autor piesní I could sing of your

rý srdečne pozývame všetkých vedúcich chvál, spoločenstiev či ostatných
Milan Macek záujemcov.
ĎALŠIE POTREBNÉ INFORMÁCIE
love forever, History Maker, Majesty) s (navigáciu do Haly, čas otvorenia sály,
ich spoločným programom v rámci eu- či podrobný program) nájdete na narópskej časti „God‘s great dance floor“ šom webe: http://mpks.sk/wf/
Vytvorili sme aj udalosť na FB, kde
Tour 2013!
Koncert sa uskutoční 10. 10. 2013 v budeme postupne pridávať všetŠportovej Hale Koniareň v Ružomber- ky aktuálne informácie o programe:
ku! Lístky si môžete zakúpiť na našom https://www.facebook.com/events/
webe: http://mpks.sk/wf/ Cena lístka 411250282322841/?context=create#
v predpredaji: 10 Euro (na mieste 12
Už teraz sa na vás veľmi tešíme
Euro). Počet lístkov je limitovaný!
Program sa začne o 17:00 úvodným a tiež na skvelé veci, ktoré si Boh
Worship Festivalom, a v jeho závere na ten večer pre Slovensko pripra(cca 19:00) vystúpia M. Redman a M. vil! Spolu s vami sa chceme modliť,
Smith. Od 15:00 sa uskutoční seminár chváliť nášho Boha a očakávať otvos M. Redmanom a M. Smithom, na kto- rené nebo nad Slovenskom!

Marie Brandové

M

Úspešné
ukončenie
festivalu
Jana Bruncková

spešne je za nami 15-ty ročník
kresťanského hudobného festivalu CampFest. Festival sa
uskutočnil v čase od 1.8. do 4.8.2013
na Ranči v Kráľovej Lehote, na Liptove. Tento jubilejný ročník zaznamenal
najvyššiu účasť v 15-ročnej histórii
– až 6053 prítomných. Účastníci mali
možnosť zúčastniť sa rôznorodého
programu, ktorý sa súčasne odohrával na 4 pódiách. Program pozoSme vďační za to, čo Pán Boh kostával z prednášok, seminárov, kde
nal
na CampFeste – za každý zmeodznievalo Božie Slovo, z množstva
nený
život, za každý vyhratý boj, za
koncertov domácich i zahraničných
každú
sekundu v Jeho prítomnosti,
kapiel. Slovom sa k mladým prihováral argentínsky kazateľ Carlos Belart, za každé povzbudenie. O rok doviktorý v Cordobe vedie dvadsaťtisíco- denia.
Foto: Peter Azor
vý zbor. Povzbudením boli jeho praktické skúsenosti i biblické posolstvo:
- nikdy nezmeníš to, čo toleruješ
- všetko to, čo obdivujeme, priťahujeme, od všetkého čo závidíme, sa
vzďaľujeme
- všetko, čo urobíte iným, sa vám
vráti /sa vám stane, čo zasievame, to
budeme žať.
Účinkujúci prišli na CampFest z
Argentíny, Anglicka, Nórska, Srbska,
Česka, USA a samozrejme sme hos-

Ú

Velin, kde žije doposud.
V roce 1943 se seznámila s věřícími
na Horním Jelení, uvěřila, byla pokřtěna a letos je již 70 let členkou našeho
sboru. Manželům Brandovým se narodili tři synové. Manžel však záhy onemocněl a zemřel. Byla to pro sestru
Marii veliká zkouška. Nebyla však na
ni sama, byl s ní její Pán a Spasitel.
Ve víře mohla překonávat všechny těžkosti života.
Nápomocni jí byli i bratři
a sestry ze sboru. Sestra
měla pěkný vztah ke starým lidem a k dětem. Navštěvovala osamělé lidi;
uměla je potěšit vlídným
slovem, něco jim napéct,
uklidit, vyprat apod. Ty
vzdálenější povzbuzovala
dopisem. Po smrti rodičů se starala o svou postiženou mladší sestru a
dosloužila i své tetě. V její
rodině vyrůstalo několik
vnoučat, kterým posloužila k víře. Sestra Brandová
byla příkladnou a vytrvalou modlitebnicí.
Nyní, ve vysokém věku, kdy je odkázaná na pomoc rodiny a nemůže už
sama číst, často obohacuje společná
ztišení citací některých žalmů či duchovních písní. „Dobrořeč duše má
Hospodinu“ (Žalm 103) – Tímto žalmem chválí sestra svého Boha za vše,
co pro ni učinil a koná v celém jejím životě naplněném tichostí a skromností.
Věříme, že ji povede i dále a převede z časnosti do věčnosti.

zo zborov

Stoleté výročí

tili i domáce kapely zo Slovenska.
V stanovom mestečku účastníkov
sa minulo približne 25 000 litrov vody.
O plynulý priebeh a prípravu festivalu sa staralo vyše 200 dobrovoľníkov,
ktorí v službe strávili 11 dní.
arie Brandová z pardubicTento rok neboli ukrátení ani tí,
kého sboru oslavila 10. srpktorí nemali možnosť priamo na
na 2013 sté narozeniny.
CampFest prísť. Až 1200 ľudí využilo
Narodila se r. 1913 v Holicích - Koumožnosť sledovať CampFest na svo- delka za Rakousko-Uherska, takže
jich obrazovkách prostredníctvom přežila obě světové války. Před 2. světovou válkou v r. 1938 se provdala do
živého vysielania.

L. a L. Brandovi

Sestra Aťka Ottová-Ondrejová u Pána
Sestru Aťku Pán života a smrti odvolal do večnosti dňa 24. 6. 2013 vo veku
nedožitých 79 rokov v novozámockej
nemocnici. Jej zdravotný stav sa v posledných mesiacoch veľmi zhoršoval.
Zomrela náhle, tri
dni po operácii ľavého kolena na zlyhanie srdca.
Narodila sa 1. 7.
1934 v Nagybánhegyesi v Maďarsku.
Detstvo prežila vo
veriacej rodine rodičov Jána a Márie
Ondrejovcov, kde sa

ako zdravotná sestra v nemocnici. V
Prahe sa stala aj členkou zboru BJB na
narodila ako piate zo siedmych detí.
Vinohradoch, ktorý pravidelne navšteV roku 1947 sa presídlila s rodinou vovala, pokiaľ jej to služby dovoľovali.
z Maďarska na Slovensko do Kolárova,
Počas pôsobenia v Prahe sa zoznákde vznikol z presídlencov malý zbor, mila so svojím nastávajúcim manžev ktorom aj prijala Pána už v mladom lom Adolfom Ottom zo Švajčiarska, s
veku. Svoje rozhodnutie spečatila svä- ktorým po vypočutých modlitbách dňa
tým krstom 31. 8. 1952 v Tekovských 9. 8. 1990 uzavrela manželstvo. PresťaLužanoch, kde ju krstil brat kazateľ hovali sa do Švajčiarska, od roku 2003
Dezider Bartoš vo veku 18 rokov.
žili na Slovensku v Nových Zámkoch.
Zanedlho nato odišla za prácou do
Na pohrebnej pobožnosti poslúžili
Ostravy, tam vyštudovala Strednú bratia Valentín Dóczé, Pavle Cekov a
zdravotnú školu a pracovala ako zdra- Jirko Koriťák, ktorý zdôraznil, že naše
votná sestra v nemocnici. Táto práca občianstvo je v nebesiach (Fil. 3, 20).
sa stala jej povolaním. Tu pôsobila do
A preto sme sa lúčili v nádeji stretnu31. decembra 1972. Od 1. 1. 1973 odi- tia sa v nebeskom domove.
šla do Prahy, kde pokračovala v práci
J.O.
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jubilant

Životné jubileum
Eva Bachletová
Víťazoslav Kubička, známy slovenský hudobný skladateľ, ktorý
sa narodil 11. októbra 1953 v Bratislave, sa o niekoľko týždňov dožíva významného životného jubilea – 60 rokov.
kladbu študoval u Juraja Pospíšila, Jána Cikkera a Ilju Zelenku. Pôsobil ako hudobný
redaktor v Slovenskom rozhlase,
profesor kompozície na Cirkevnom
konzervatóriu v Bratislave a v ostatných rokoch žije a tvorí ako umelec
v slobodnom povolaní v Bratislave.

S

14

ným osvetlením, ktoré navštívilo cca
36 000 divákov.
Víťazoslav Kubička je autorom 13
duchovných opier, prvá jeho duchovná opera Znovuzrodenie bola uvedená v roku 2003. Najnovšia duchovná
opera Evanjelium podľa Marka (libreto Silvia Kaščáková) má plánovanú
premiéru v roku 2014. Autorka libreta prebásnila výber z Evanjelia podľa
Marka s dôrazom na pohľad Márie
– matky na osudy svojho syna.
K najväčším úspechom Víťazoslava Kubičku patrí duchovná opera
Martin Luther (libreto Slavomíra Očenášová-Štrbová), ktorá bola uvedená
19-krát, a to na Slovensku a v Českej
republike. Rovnako ako aj Opera
Kristov dotyk (libreto Víťazoslav Kubička a Eva Bachletová), ktorá bola
v premiére uvedená aj v Českej republike, a to na Medzinárodnom
opernom festivale Smetanova Litomyšl 2007.
K ďalším výrazným hudobným projektom Víťazoslava Kubičku rozhodne patrí uvedenie symfonickej básne
Osemnešťastný človek (s komentárom v kórejskom jazyku), ktorá mala
premiéru v decembri 2012 v historickej budove Slovenského národného
divadla v Bratislave (libreto Michal
Babiak).
Hudba Víťazoslava Kubičku už roky
oslovuje široké publikum. A to preto,
lebo Kubičkova hudba je výnimočná,
presvedčivá, viacrozmerná, autentická, zrozumiteľná, plná vnútorných
pocitov, nehy, no najmä lásky k Bohu
a životu. Inšpiráciu čerpá z prítomnosti, no zároveň spracováva biblické, kresťanské a historické témy.
Ako hovorí sám autor: „Pre mňa písať hudbu znamená dotýkať sa duší
ľudí. Klopem na ne… Stáva sa, že mi
otvoria a ja môžem hovoriť o tom, čím
mi prekypuje srdce. O krásach, ktoré
vnímam, o Stvoriteľovi i o smútkoch a
bolesti. Dotykom s ľuďmi žijem.“
Veríme, že hudobné diela Víťazoslava Kubičku budú aj naďalej nachádzať svojich poslucháčov, nielen
v chrámoch, koncertných sálach, ale
aj na operných scénách doma i v zahraničí.

Víťazoslav Kubička je autorom 282
komorných, piesňových a symfonických diel. Doteraz vytvoril viac ako
600 scénických hudieb pre divadlo,
rozhlas, televíziu a film.
V roku 2005 uviedla Štátna filharmónia jeho vokálno-symfonické dielo – Requiem s dirigentom Petrom
Ferancom a v roku 2007 Štátna filharmónia Košice vokálno-symfonické dielo Šavlovo obrátenie (dirigent
Jerzy Swoboda).
Do širšieho povedomia slovenskej
verejnosti sa Víťazoslav Kubička zapísal najmä prostredníctvom svojich
duchovných opier.
Tie sa stali na Slovensku, a dovolím si tvrdiť, že aj v Českej republike
– fenoménom.
Aj preto, lebo autor s profesionálPrehľad tvorby Víťazoslava Kunymi interpretmi (opernými spevák- bičku:
mi, sólistami, hudobníkmi, zborovýAutor 282 komorných, piesňových
mi telesami) a mladým talentovaným a symfonických diel.
dirigentom Adriánom Kokošom uváDuchovné opery:
dza svoje diela v neprofesionálnom
1. Evanjelium podľa Lukáša (2003,
prostredí.
libreto: Ondrej Odokienko, Štátna
Uvádza ich najmä v evanjelických opera Banská Bystrica, dirigent Machrámoch, teda priestoroch, kde naj- rián Vach)
lepšie vyznie posolstvo, ktoré chce
2. Znovuzrodenie (2005, libreto:
publiku odovzdať.
autor, súbor ANIMA CANTANDA, diDoposiaľ bolo uvedených vyše 54 rigent Adrián Kokoš)
inscenovaných predstavení opier
3. Martin Luther (2007, libreto:
v kostýmoch, s prenosným divadel- Slavomíra Očenášová-Štrbová, sú-

bor ANIMA CANTANDA, dirigent Adrián Kokoš)
4. Kristov dotyk (2007, libreto: Víťazoslav Kubička a Eva Bachletová,
zahraničná premiéra Medzinárodný
operný festival – Smetanova Litomyšl
2007, súbor ANIMA CANTANDA, 24-členný orchester, dirigent Adrián
Kokoš))
5. Betlehem (2008, libreto: Ján
Masaryk, Detský spevácky zbor a
Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu v Bratislave, dirigent Adrián
Kokoš)
6. Marína Havranová (2008, libreto Michal Babiak, miešaný zbor AD
UNA CORDA, dirigent Adián Kokoš)
7. Šavol (2009, libreto: Teodor
Križka, premiéra Kežmarok, Štátna
filharmónia Košice, dirigent Adrián
Kokoš)
8. Genesis (libreto autor)
9. Evanjelium podľa Jána (2010,
libreto: autor, miešaný zbor Lúčnica,
dirigent Adrián Kokoš)
10. Jakub Kray (2012, libreto: autor a Nora Baráthová, premiéra 2012
Kežmarok, Komorný orchester ZOE,
dirigent Adrián Kokoš)
11. Pieseň Piesní (2012, libreto:
Ľubomír Feldek, neuvedené)
12. Kráľovstvo lesa (2013, libreto:
Marián Číž, dosiaľ neuvedená)
13. Evanjelium podľa Marka
(2013, libreto: Silvia Kaščáková, premiéra v r. 2014)
Vokálno symfonické diela:
Requiem (2005, Štátna filharmónia
Košice, dirigent Peter Feranec)
Šavlovo obrátenie, kantáta (2007,
Štátna filharmónia Košice, dirigent
Jerzy Swoboda)
Ceny:
9. miesto – UNESCO Paríž za kompozíciu Fantázia pre flautu a klavír
(1979)
- cena Jána Levoslava Bellu – SHF
(1994)
- cena Telemúza – za scénickú hudbu (Slovenská televízia 1996)
- nominácia na cenu za operu Martin Luther – Divadelné dosky 2005
Kontakt: Víťazoslav Kubička,
vitokubicka@gmail.com,
0907 287 603
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nívam rád. Najmä pokiaľ sú sny
pekné. Za nového prezidenta
SR v roku 2014 by som si prial
osobu, ktorá by spĺňala aspoň sedem
z nasledujúcich charakteristík, pričom
prvé tri sú priam povinné.
1. Autentický kresťan. Vieru prezidenta považujem za kľúčovú. O viere hovorí
prirodzeným spôsobom a to nielen vtedy,
keď sa ho na to niekto pýta. To, že je veriaci, vidno na jeho konaní, postojoch i
konkrétnom každodennom živote. Jeho
konanie a motívy vychádzajú z viery v
Evanjelium Ježiša Krista.
2. Krištáľovo transparentný. Dobre
pozná Božie Slovo a čerpá z Neho múdrosť. Vie, že nemá nič nadarmo slovami
sľubovať a to, čo najprv vysloví, potom
i urobí. Ibaže by sa mýlil... Vtedy však
ochotne uzná svoju chybu, ospravedlní
sa a nechá si poradiť.
3. Inšpirujúci vizionár. Ľudí okolo
seba dáva do prirodzeného harmonického pohybu. Keď má mať prejav tak všetci
čakajú na to, čo povie. Ak sa niekde

objaví, razom sa mení kvalita atmosféry a zavládne takmer sviatočná nálada
plná očakávania. Nepestuje žiadny kult
osobnosti, jeho charizma je prirodzene
pretavená skúsenosťami a pochopením.
Povzbudzuje a v čase krízy prichádza s
nápadmi, ktoré po porade s ostatnými
dáva hneď do praxe.
4. Medzinárodne skúsený. Nie je
žiadnym začiatočníkom alebo nováčikom. Z jeho životopisu je zrejmé, že má
skúsenosti z rôznych pozícií a to nielen
spoza stolu či straníckych štruktúr. Je
profík v oblasti práce s ľuďmi. Veľa videl
a skúsil i vo svete. Vie, v čom sme ako
Slováci unikátni a kde si radšej nechať
poslúžiť.
5. Pokorný líder. Nikoho neuráža
a nepovyšuje sa. V diskusii vie oceniť i
prednosti spolurečníkov bez toho, aby si
tým pripravoval pôdu na kritiku. Vie uznať
chybu a pochváliť druhých za dobrú prácu, i keď sú z opačnej strany barikády.
Vie, kedy hovoriť a kedy mlčať. Ostatní sa
s ním radi a často radia. Prirodzene ho
vyhľadávajú a radi ho nasledujú.
6. Optimistický realista. Používa vtip,
ktorý neuráža. Vie sa pozrieť na veci inak,
vedie druhých premýšľať za šedou zónou všednosti a komfortu. Vidí situáciu
už ako zmenenú. Nie je zviazaný minulosťou ani prítomnosťou. Ide za cieľom
bez rozpakov a váhania.
7. Aktívny zmierovateľ. Nečaká, kým
mu niekto prinesie niečo podpísať.
Svojou aktivitou neobmedzuje a neohrozuje ostatných, ale dáva im výzvu a
podnecuje ku spolupráci. Vie pozorne a

V Česku odstartoval kurz Alfa
oslední zářijový týden odstartoval rost řečník (pro přípravu lze využít osnovy
v Česku kurz Alfa přibližně na 200 přednášek, které jsou k dispozici), nebo
místech (seznam míst a další infor- lze na celý kurz využít DVD. Abychom
pořádání kurzu co nejvíce usnadnili, byla
mace na www.kurzyalfa.cz).
Alfa je desetitýdenní kurz, který byl v také vydána Příručka účastníka kurzu,
současné podobě vytvořen v Británii před materiály pro přípravu týmu, plakáty, po11 lety. Je založen na diskusních skupin- zvánky a řada dalších pomůcek.
Dojmy českých účastníků:
kách o osmi až dvanácti lidech. Začíná se
„Na Alfě se mi líbila přátelská atmosfévečeří nebo občerstvením. Vzniká tak příležitost vzájemně se seznámit. Promluva ra, skvělá organizace (promluvy, diskuse,
každý týden uvede jedno z témat křesťan- „kuchařské zázraky“, hudba) a setkávání s
ské víry. Na promluvu navazuje rozhovor lidmi, kteří mají touhu hledat. Nejsilnějším
zážitkem byla výjezdová akce do přírody
ve skupinkách.
Ve Velké Británii probíhá přes 8 500 před koncem kurzu.“ Aleš, Brno
„Otevřel se mi úžasný nový prostor plný
kurzů Alfa, mnohé z nich v domácnostech, církevních prostorách, kavárnách lidí ochotných diskutovat. Vzniklo naprosto
nebo restauracích. Neustále roste podíl báječné prostředí, ve kterém se nikdo nekurzů pořádaných na pracovištích, na vy- musel ostýchat sdělit své pocity a názory.
sokých školách, v domovech pro seniory, Účast na kurzu u mne znásobila odvahu
ale také mládežnických kurzů nebo kurzů vyslovit svůj vlastní názor, a nejen proto, že
pro matky s malými dětmi. Ve 163 státech je můj, ale především proto, že by mohl být
světa kurz absolvovalo přes 22 milionů přínosný i pro ostatní.“ Jan, Praha
„Na kurzu jsem získala informace, ktelidí. Některé kurzy jsou propojeny s projekty sociální práce. V České republice ré mě celý život míjely. Bylo to, jak když
kurz zorganizovalo přibližně 200 spole- začnete skládat puzzle, najednou se chytnete a už se rýsuje motiv. Nejvíc mě zaučenství z 16 církví.
Kurz je připraven tak, aby jej mohl za- jalo, jak byli lidé vlídní, otevření a normální.
čít pořádat kdokoliv: duchovní pracovník, Prostě ten civil a přirozenost. Takové sponebo úplný nováček. K dispozici je připra- lečenství jsem nikdy před tím nepoznala.“
vena kompletní sada materiálů, s jejichž Dana Šimková, Brno
pomocí lze kurz snadno naplánovat a přiKomentáře britských celebrit a novinářů:
pravit. Promluvy si může buď vzít na sta„Jsem přesvědčena, že kurzy Alfa jsou
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vnímavo načúvať. Chápe kontexty spolunažívania rôznych národnostných a
etnických skupín. Neuráža sa a je citlivý
bez zbytočnej politickej korektnosti.
8. Empatický komunikátor. Prezident by mal vedieť nielen povzbudiť, ale
i pokarhať. Nie však s cieľom niekoho
zhodiť či znížiť mu preferencie alebo sebavedomie. Jeho karhanie je motivujúce
a robí to s noblesou. Vie komunikovať
citlivo a je empatický.
9. Lokálne nasadený. Prezidenta nevnímam iba ako reprezentanta navonok.
Berie to najlepšie z rôznej mentality západu a východu krajiny. Prináša praktické a rozumné riešenia pre občiansku
spoločnosť. Zapája sa do kampaní, ktoré
majú zmysel pre konkrétnych ľudí. Vie
si vyhrnúť rukávy a pridať ruku k dielu.
Nevolá k tomu televízne štáby.
10. Srdcom Slovák. Prezident SR by
zrejme mal byť Slovák, však? Nie nacionalista alebo nezmieriteľný horlivec. Mal
by sa zaujímať o to, v čom môžeme byť
susedom a svetu prospešní. Zvláštny dôraz kladie na komunikáciu so Slovákmi
v zahraničí, ktorí sú odborníkmi vo svojich oblastiach a svojimi skúsenosťami
a nadhľadom môžu byť pre Slovensko
prínosom.
Svoj sen si vziať nenechám. Aj keby sa
nenašiel kandidát, ktorý by moje nároky
spĺňal, verím, že tam bude nejaký, ktorý
sa k nim aspoň trochu priblíži. Prajem
budúcemu prezidentovi, aby vo svojej
funkcii oslávil Boha.
Čo očakávate od budúceho slovenského prezidenta vy?

aktuality

Akého prezidenta SR si prajem?

Rastislav Tercius Čižmár,
www.krestandnes.sk
jednou z nejvýraznějších současných
iniciativ, které seznamují s křesťanstvím.
Jsou snadno srozumitelné, neformální
a drží se při zemi." Rosemary Conleyová,
jedna z průkopnic Fitness clubů v Británii
„Neznám žádný jiný kurz, který by obsáhl úvod k základnům křesťanské víry tak
přístupným způsobem a byl tak relevantní
pro dnešního člověka." David Suchet, britský herec, představitel populárního komisaře Poirota
„Ať cestuji kamkoli, všude slyším, že
kurzy Alfa zprostředkují křesťanskou víru
přiměřeným a nenátlakovým způsobem.
Když budete mít možnost, můžete je vyzkoušet." Sir Cliff Richard, britský zpěvák,
který na závěr roku 2000 celému světu zazpíval "Píseň milénia"
„Alfu od jiných podobných iniciativ
odlišuje nevtíravý a uvolňující pocit postupného poznávání. A také to, že je tak
překvapivě úspěšná." Damian Thompson,
The Times
„Celosvětově nejpopulárnější kurz o
křesťanství." The Independent on Sunday,
London
(www.kurzyalfa.cz)
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krátke správy

Výbor europarlamentu
podľa Anny Záborskej
ignoruje základné zmluvy
ýbor pre práva žien a rodovú rovnosť
v stredu prijal správu o sexuálnom
a reprodukčnom zdraví a právach,
ktorá hrubým spôsobom zasahuje do
právomocí členských štátov EÚ v oblasti
zdravotníctva a ľudských práv.
"Platná Zmluva o fungovaní EÚ jasne
hovorí, že Únia musí rešpektovať zodpovednosť členských štátov za vymedzenie
ich zdravotnej politiky, za organizáciu a
poskytovanie zdravotníckych služieb a
zdravotnej starostlivosti. Presadzovať
právo na interrupcie na úrovni EÚ ako
ľudské právo je hrubým porušením zmluvy," zdôraznila Anna Záborská.
Podľa slovenskej europoslankyne
výbor tým, že prijal predloženú správu, ignoroval aj Deklaráciu práv dieťaťa
OSN, ktorá zaručuje každému dieťaťu
a jeho matke "osobitnú starostlivosť a
ochranu vrátane primeranej starostlivosti
v dobe pred jeho narodením i po ňom"
(Deklarácia práv dieťaťa, zásada 4.)
Záborská zároveň upozornila na nezmyselné formulácie, ktoré správa obsahuje: „Napríklad odporúčanie, aby sa
interrupcie stali dostupnými pre všetkých,
teda nielen pre dospelé ženy, bolo zjavne navrhnuté tak, aby vyvolalo dojem, že
interrupcie patria medzi univerzálne ľudské práva."
www.tkkbs.sk
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V Bratislave sa stretli
predstavitelia 6-tich kresťanských cirkví
pondelok 16. septembra 2013
o 10.00 hod. sa na Generálnom
biskupskom úrade Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania (ECAV)
na Slovensku, Palisády 46, Bratislava,
uskutočnilo v poradí druhé stretnutie
vedúcich predstaviteľov kresťanských
cirkví na Slovensku.
Stretnutie bolo avizované už na
predchádzajúcom zasadnutí, ktoré sa
konalo 22. marca 2013. Tentoraz sa z
iniciatívy generálneho biskupa ECAV
na Slovensku a predsedu Ekumenickej
rady cirkví v SR Miloša Klátika uskutočnilo na pôde evanjelickej cirkvi.
Na stretnutí (foto) sa okrem generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnili bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
prešovský arcibiskup a metropolita
Gréckokatolíckej cirkvi v SR Ján Babjak
v zastúpení Daniel Dzurovčin, prešov-
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ský arcibiskup Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku Rastislav v zastúpení Michal
Švajko, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku László Fazekas
a predseda Rady Cirkvi bratskej v SR
Ján Henžel v zastúpení Štefan Markuš.
Predstavitelia zúčastnených cirkví prerokovali návrh spoločného Vyhlásenia
najvyšších predstaviteľov kresťanských
cirkví na Slovensku o rodine a po diskusii
ho schválili. Vo vyhlásení vyjadrili obavy
z prenikania niektorých trendov cudzích
slovenskej spoločnosti, najmä v zmysle spochybňovania inštitútu manželstva
ako zväzku muža a ženy. Vyhlásili, že sú
„pripravení podporiť našu vládu a parlament pri prijímaní takých dokumentov,
ktoré budú reflektovať nielen našu účasť
v európskych štruktúrach, ale aj naše
spoločenské, kultúrne a náboženské
danosti, ktoré sa v minulosti už osvedčili“. Ďalej sa v stanovisku hovorí o ich
pripravenosti podporiť reprezentantov
Slovenskej republiky v európskych a
medzinárodných štruktúrach pri presadzovaní takých postojov, ktoré sú v súlade s tradíciami obyvateľov Slovenska.
Okrem toho si účastníci stretnutia
navzájom vymenili aktuálne názory na
otázku financovania cirkví a informovali
sa o riešení tejto otázky v rámci svojich
cirkví. Vyjadrili sa i k problematike prenasledovania kresťanov vo svete, proti
ktorému už jednotlivé cirkvi zaujali protestné stanoviská.
Predstavitelia zúčastnených cirkví sa
dohodli na pokračovaní v spoločných
stretnutiach najvyšších predstaviteľov
cirkví s cieľom zaujímať stanovisko k
otázkam, ktoré sa týkajú všetkých cirkví aj celej našej spoločnosti, s cieľom
komunikovať ich štátnym orgánom a
sekulárnej verejnosti na národnej aj na
celoeurópskej či medzinárodnej úrovni.
D. Vagaský, www.ecav.sk

Oslav 400. výročí vydání
Bible kralické se zúčastnily
téměř čtyři tisíce lidí
rogram oslav 400. výročí vydání Bible kralické pokračoval v
Kralicích nad Oslavou také v neděli 15. září . V 9,30 se na hlavním pódiu
rozezněl responsoriální zpěv na biblický
text. Po něm následovaly ekumenické
bohoslužby, které vedl synodní senior
Českobratrské církve evangelické Joel
Ruml. Kázáním posloužil biskup Slezské
evangelické církve a. v. Jan Waclawek a
hudebně bohoslužby doprovodily ženský pěvecký sbor Laudate a dechový
orchestr z Oldřichovic. Ekumenických
bohoslužeb se
zúčastnila také
Kralice 2013
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řada hostů z české a zahraniční ekumenické obce.
Celkově se třídenních oslav zúčastnily
téměř čtyři tisíce lidí. Jen památníkem
Bible kralické prošlo přes 3000 registrovaných návštěvníků.
Kralické oslavy byly součástí širšího
projektu Českobratrské církve evangelické Naše reformace, který se věnuje
významným církevním výročím od roku
2013 až do roku 2018, v němž by měl
projekt vyvrcholit oslavami 100. výročí
od založení Českobratrské církve evangelické.
www.e-cirkev.cz

Svetová evanjelikálna
aliancia podporila výzvu
k modlitbám za Sýriu
vetová evanjelikálna aliancia
(World Evangelical Alliance - WEA)
sa pripojila k ďalším cirkevným
organizáciám vo výzve k modlitbám za
Sýriu. Ako sa uvádza v tlačovej správe,
evanjelikálni priatelia WEA navrhli ďalšie zvlášť sústredené modlitby a pôst
za národ, jeho ľud a celý región. Výzva
bola smerovaná konkrétne na nedeľu
15. septembra.
„Neviem si predstaviť žiadny dobrý
výsledok pre Sýriu. Tlak na akciu, aby
sa problémy vyriešili, je pochopiteľný.
Kresťania v regióne sú razantne proti
vojenskému zásahu zvonku, ale čo môžeme zvonku urobiť, je modliť sa,“ povedal Gordon Showell-Rogers, zástupca
generálneho sekretára WEA.
Medzi modlitebné výzvy WEA patria
modlitby:
− za Boží zvrchovaný zásah, riešenia v neriešiteľnom a koniec utrpenia
všetkých ľudí v Sýrii
− za 7 miliónov vysťahovaných ľudí, vrátane 2 miliónov utečencov mimo krajiny
− za slúžiacich utečencom a vysťahovaným ľuďom, vrátane mnoho agentúr
spojených s WEA cez Integral Alliance
alebo Micah Network
− za kresťanov čeliacim konkrétnym
ťažkostiam, popri utrpení, ktorému čelí
tak mnoho ďalších.
www.krestandnes.sk
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Evanjelická aliancia v SR
vydala verejné stanovisko
k rodovej politike
Verejné stanovisko k otázke nového
definovania spoločenských právnych
vzťahov osôb so zmenenou sexuálnou
identitou

2. Vyhlasujeme, že sme hlboko presvedčení, že pred Bohom sú rovní
všetci ľudia, bez ohľadu na to, aká je
ich sexuálna identita. Sme presvedčení, že najväčším prikázaním medzi ľuďmi je láska. Z nej vyplýva aj naša ochota
načúvať potrebám ľudí, aj tých, ktorí žijú
v akýchkoľvek ťažkostiach, sú diskriminovaní alebo ináč trpia.
Sme presvedčení, že cestou na zmiernenie utrpenia ľudí s problémami sexuálnej identity nie je cesta zastierania
pravdy či vytváranie falošných nádejí
vkladaných do zmeny pohlavia a pod.
3. Kritické myslenie a rozvoj kritického myslenia je základom pokroku
našej kultúry. Preto aj my si osobujeme
tento postoj a na základe náboženského a prírodovedeckého poznania genetiky vyjadrujeme, že jestvujú len dve
pohlavia. Zatiaľ nebol verejnosti predložený kriticky overiteľný vedecký, najmä
z genetiky vychádzajúci fakt, ktorý by

preukazoval, že jestvujú aj iné pohlavia
okrem muža a ženy.
Názory na existenciu, usporiadanie
či novú definíciu pohlaví, ktoré neunesú verejné kritické overenie a zároveň
odporujú vedeckému poznaniu, pokladáme za nebezpečnú mystifikáciu a
zavádzanie, ktoré ohrozuje najmä ľudí s
poruchou sexuálnej orientácie, ktorým
predkladá domnienky ako fakty, a tým
ich uvádza do omylu.
Vytváranie právnych noriem vychádzajúcich z neoverených a nekritizovateľných mýtov, ktoré odporujú prírodovedeckému poznaniu, patrí do temnej
minulosti istej, už raz prekonanej etapy
našej kultúry.
Návrat k takýmto postupom v podobe vytvárania nových mýtov o existencii
iných druhov ľudí ako muži a ženy (podľa tzv. gender kultúry) pokladáme za nebezpečné zavádzanie verejnosti.
4. Dôležitou súčasťou našej kultúry,
ktorá je najrozvinutejšia v celej známej histórii ľudstva, je aj doteraz vyvinutý model vzťahu medzi pohlaviami realizujúci sa v manželstve muža
a ženy. Narušenie noriem definujúcich
tento vzťah naruší aj jeden z pilierov
našej kultúry, ktorý zabezpečuje najmä
transgeneračné odovzdávanie života
a hodnôt. Preto vyjadrujeme dôvodné
presvedčenie, že zásadná zmena týchto
pravidiel (napr. iná definícia manželstva)
odvodená len z aktuálnych ideologických zápasov, nie je oprávnená.

5. Na základe vyššie uvedeného
žiadame všetky zložky verejnej moci v
štáte, aby zabezpečovali čo najvyššiu
možnú mieru spravodlivosti a vyhýbali sa vydávaniu zákonov, ktoré nevychádzajú z pravdivého obrazu sveta a
človeka, aktuálne obrazu človeka ako
muža a ženy.
Podobne žiadame, aby sa tento problém nepoužíval v nečestnom politickom
zápase.
6. Média žiadame o vyvážené a presné informovanie, nemanipulovanie či falšovanie informácií v otázkach témy života ľudí s problémom sexuálnej identity.
7. Taktiež sa obraciame na formálnych vedúcich kresťanských cirkví,
aby:
- Podporili odborné a presné spoznávanie skutočných problémov a potrieb
ľudí s problémom sexuálnej identity vo
svetle Písma a kresťanskej tradície
- na základe tohoto poznania navrhli
konkrétne alternatívy postojov spoločnosti, ako aj cirkvi k skutočným potrebám a životu ľudí s otvorenou otázkou
sexuálnej identity v našej spoločnosti a
v jednotlivých cirkvách
- Na základe poznania potrieb týchto
ľudí vytvorili verejne dostupné konkrétne
príležitosti pastoračnej či inej pomoci.
Ing. Ondrej Garaj, predseda EA v SR
12. september 2013

stanovisko a pozvání

1. Spoločenské a právne normy
v každej kultúre majú náboženský
pôvod. Nábožensky neutrálny hodnotový a spoločensko politický systém
nejestvuje. Obraz človeka, ktorý je definovaný v základných zákonoch našej
kultúry vychádza zo židovsko kresťanského obrazu človeka.
Tento obraz podobne ako aj v iných
monoteistických náboženstvách (napr.
islame) a v súlade s neskoršími vedeckými zisteniami genetiky pozná pri človeku len dve pohlavia: muža a ženu.

www.easr.sk

VÍKEND PRO
MANŽELSKÉ PÁRY
TÉMATA – I. modul
• Intimita v manželství
• 10 top potřeb
• Emocionální pohár
• Uzdravení bolestí

Víkend bude probíhat formou společných přednášek s možností
individuální diskuse jednotlivých manželských párů.
Účast je možná pouze bez dětí.
Pro děti je zajištěn souběžný víkend na chalupě na Pusté Rybné.
Přednášející: manželé Staroňovi, Horáčkovi a Kernovi

Hotel Skalní mlýn *** u Blanska
22.-24.listopadu 2013
(pátek večer – neděle odpoledne)
Cena: 3.500,-Kč / víkend a manželský pár
Přihlášky, info: sabina@zitny.cz
Tel. 777 87 89 40
více na www.baptistebrno.cz

Ivan a Ester Staroňovi, přednášející

Pořádá
Odbor pro manželství a rodinu BJB v ČR
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pozvánky a zdělení

N o e m i
x Seznamka a pobyty pro nezadané
x 3Ĝihlášeno více než 2100 kĜesĢanĤ z ýR a Slovenska,
hledajících svého životního partnera

Bližší informace a pĜihlášky: www.noemka.com
e-mail: info@noemka.com, tel.: +420 777 222 877
Noemi, Na Mušce 1124, 534 01 Holice, ýR
Misijní odbor Kostnické jednoty ve spolupráci se sborem BJB
v Litoměřicích vás zve na

SEMINÁŘ KŘESŤANSKÉHO PORADENSTVÍ A PASTORACE
Litoměřice: 27. listopadu 18:00 až 30. listopadu 2013 10:00
LETOŠNÍ TÉMATA:
Hlouběji poznávat Boha - Otce jako zdroj čerstvé vody. Jer. 2,11–13
Růst v naslouchající modlitbě – Trénování ke službě a vedení
Lektorky – pastorační pracovnice Anita Zürrer, Heidi Schenker
z pastoračního střediska v Basileji (Švýcarsko)
Přihlášky pro Litoměřice do 10. listopadu 2013
přes webové stránky www.bjbltm.cz.
Cena 1550Kč s plnou penzí a ubytováním.
Otázky ohledně přihlášek na email: akce@bjbltm.cz,
S ostatními dotazy ohledně programu a lektorek se obracejte na:
Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7, 140 00 PRAHA 4 – Michle
telefon: 242 428 814, mobil: 774 572 671
email: Hallerova@volny.cz

Misijní autobus
isijní odbor – nabízí možnost
využití autobusu misijní organizace OM, který je přestavěn na
pojízdnou prodejnu křesťanské literatury. Přítomnost autobusu a jeho zázemí
je možné využít k pořádání doprovodných akcí. (Ilustrační foto z letošní akce
Bus4life v Uherském Hradišti). V záběru
je dětský koutek a právě probíhá dětské
zábavné odpoledne. Další akcí bylo noční promítání, nabídka letáků BTM (velmi
žádané), čokoládová fontána a večerní
multimediální prezentace o lékařské misii v Nepálu. Po celou dobu konání akce
se u autobusu čepovala točená Kofola a
prodávaly koláčky.
V roce 2014 se počítá s přítomností

M

Příspěvky do časopisu

S
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vé příspěvky můžete zasílat na
adresu rozsievac@baptist.sk i dopředu! Vaše články zařadíme podle témat. Články, prosíme, neupravujte,
nemusíte je zarovnávat na střed, pište
plynule bez odklepávání „entrem“ na
konci řádků. Dokumenty prosím posílejte ve formátu doc, ne docx. Texty k inzerci zasílejte bez grafické úpravy, grafik
inzerát upraví a zařadí na stránku. Pod
text vždy napište autora článku, případně
prameny, z nichž jste čerpali. Pokud možno, zašlete k článku fotografie. Fotografie
by měly být zaslány v nejvyšší možné
kvalitě rozlišení ve formátech JPEG, EPS

autobusu v Česku na konci července.
Pokud by vám více vyhovoval jiný termín,
neváhejte mě o tom informovat. Případné zájemce o využití autobusu v roce
2014 prosím o odpověď do konce listopadu 2013.
Přeji všem Boží inspiraci a vedení při
naplňování Velkého poslání.

Za radu MO Pavel Novosad

nebo TIFF. Nevkládejte je do textu, zašlete je zvlášť. Pokud budete posílat inzerci
zpracovanou v PDF, převeďte písmo do
křivek a PDF vytvořte ve vysoké kvalitě
pro tisk, nejlépe i s ořezovými značkami.
Jinak zasílejte inzerci ve formátu doc.
(word)!

Za obsahovou a stylistickou stránku
textů vydaných v Rozsévači odpovídá
autor. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvek krátit, upravovat, případně
neuveřejnit a neodpovídá za obsah
uveřejněných inzerátů. Všechny články procházejí jazykovou úpravou.

Redakce

Sobota 19. října 2013, Vysoké Mýto,
Pražská 72, modlitebna BJB

Buňkové společenství
V roce 2011 jsme s Lukášem Targošem promýšleli přívětivou církev orientovanou na hledající a loni s Janem Zajícem proměnu stagnujícího sboru ve
sbor misijní. Letos bude náš vzájemný
rozhovor inspirovaný svědectvím o
„buňkách“. Naše pozvání přijali Pavel a
Andy Vopálečtí a Radek Ženata, kteří
zakoušejí zajímavou zkušenost s touto "organickou" podobou církve. Moc
se na náš rozhovor těšíme a rádi bychom přijeli na toto vzájemné sdílení
připravení. Proto vás chceme povzbudit k přečtení knihy Neil Cole: Církev
3.0, která naše téma velmi dobře vystihuje.
International Commission
(www.IC-world.org)
Sam Buliga, zástupce této americké
misijní společnosti pro východní Evropu, představí tuto misijní organizaci a
nabídne spolupráci českým baptistickým sborům. International Commission nabízí vyslání misijních týmů do
Česka, nabídku vyučování, seminářů a
zavedených programů o evangelizaci.
International Commission je připravena i k finanční pomoci při misijních projektech v Česku. Její zástupci chtějí naslouchat našim potřebám a společně
hledat nové možnosti při evangelizaci
v naší zemi.
EBM – multimediální prezentace
Tajemník EBM (Evropské baptistické
misie) a bývalý misionář v Kamerunu
Christoph Haus nám krátce představí
vznik a historii EBM a ukáže některé
současné misijní projekty. Z latinské
Ameriky to bude “Probuzení na Kubě”,
z Afriky „Jihoafrické úsilí v boji proti
AIDS”, Indie “Zakládání nových sborů
a sociální práce v kontextu Hinduistické kultury” a z Turecka “Svědectví o
třech malých baptistických sborech v
zemi, kde je 99,6% obyvatel muslimů”.
Začátek konference bude v 9:00 hod.
- ukončení v 15:00 hod.
Pro všechny přihlášené bude zajištěno občerstvení a oběd. Přihlašujte
se na: p.novosad@gmail.com
- uzávěrka přihlášek do 14. října 2013
Těšíme se na setkání ve Vysokém
Mýtě.

Za radu Misijního odboru BJB ČR

Pavel Novosad

Témata příštích vydání:
listopad/november:
Hřivny, koruny, eura
– o správcovství, penězích, majetku, jaký užitek jsi přinesl? Váš život
nezávisí jen na výši vašeho výdělku.
Bůh od nás vyžaduje i finance.
december/prosinec
Nebeský bezdomovec
Uzávěrka: 4. 11. 2013

literatúra

ste tam spôsobili veľa problémov
podnikateľom, preto o vás hovoria
ako o „mužovi, ktorý obrátil svet hore
ko pokojne preplávať rozbú- nohami“. Cítime, že takáto senzáciereným oceánom vzťahov, aké chtivosť nemá miesto v misii. Tiež sme
sú základné princípy vodcov- smutní z udalosti v Damasku, keď ste
stva, biblický pohľad na vodcovstvo boli spustený v koši z hradieb.
5. V jednom svojom liste označujea mnohé ďalšie zaujímavé témy
nájdete v knihe Sama Dohertyho te seba ako „Pavla, vekom staršieho“.
Pokojná plavba (vydala Detská mi- Naša nová dôchodková politika nepredpokladá nadbytok starších prijísia).
V nasledujúcich riadkoch vám mateľov.
6. Vaša služba je príliš nestála na
ponúkame krátky úryvok.
to, aby mohla byť úspešná. Najprv
ázijská menšina, potom Macedónia,
Dôležitosť vodcovstva
Loď bez kormidla sa nikam nedo- ďalej Grécko, Taliansko a teraz hostane. Organizácia alebo skupina voríte bláznivo už aj o Španielsku.
akéhokoľvek druhu, ktorej chýba Koncentrácia je dôležitejšia ako rozvedenie, prípadne má zlé vedenie, ptyl ľudskej energie!
7. Dr. Lukáš, lekár, nám povedal, že
bude značne neefektívna. Veľmi záleží na ruke, ktorá drží kormidlo. Je ste chudý, malý muž, takmer holohlavý,
to ruka, ktorá určuje smer ďalšieho chorý a vždy natoľko rozrušený z dianapredovania a zároveň drží skupinu nia v cirkvi, že spávate veľmi biedne.
Hovorí, že chodíte okolo domu a často
pohromade.
Rovnako práca akéhokoľvek dru- sa modlíte dlho do noci. Naším ideáhu – či už v organizácii, cirkvi, sku- lom pre všetkých žiadateľov je zdravá
pine, rodine alebo kdekoľvek inde myseľ a statné telo. Veríme, že dobrý
-- odzrkadľuje svojho vodcu. Správny nočný spánok dá chuť a elán, aby ste
spôsob vedenia obyčajne vyústi do každé ráno vstávali plný nadšenia.
Ľutujeme, že vám to musíme posprávneho druhu organizácie alebo cirkvi, naopak nesprávne vede- vedať, brat Pavel, ale nikdy sme ešte
nie plodí opak. Staneš sa vodcom? nestretli takého protirečivého kandidáta vzhľadom na požiadavky nášho
Správnym vodcom?
výboru. Keby sme vás prijali, narušili
Pavel, jeden z najväčších vodcov by sme všetky princípy našej doterajšej misionárskej praxe.
všetkých čias
Čo najúprimnejšie zdraví
Myslím, že vás zaujme humorný
list, ktorý je imaginárnou odpoveďou
J. Flavius Fluffyhead
na vymyslenú žiadosť apoštola Pavtajomník Výboru zahraničnej misie
la stať sa misionárom a vodcom. Je
(Autor neznámy)
dobrou ilustráciou toho, ako sa môžu
ľudia v hodnotení potenciálnych vodApoštolovia a ich vodcovské
cov mýliť.
schopnosti
Kto by si kedy pomyslel, že z malej
Apoštol Pavel, nezávislý misionár
skupiny Ježišových učeníkov vyjdú
Korint, Grécko
významní vodcovia, priekopníci a
zakladatelia najväčšej organizácie v
Drahý pán Pavel,
nedávno sme dostali od vás žiadosť histórii sveta – kresťanskej cirkvi.
Pre svet neznamenali nič, ale Pán
o službu v našom zbore. Urobili sme
dôkladný prieskum vášho prípadu a v nich odhalil potenciál stať sa najsme prekvapení, že ste mohli „prejsť“ väčšími vodcami, akých kedy ľudstvo
videlo.
ako „nádejný“ misionár.
Aby som ilustroval, ako sa svet
1. Predovšetkým sme sa dozvedeli,
že trpíte očnými problémami, ktoré sú (vrátane moderného sveta) môže
mýliť v hodnotení vodcovských
vážnou prekážkou efektívnej služby.
2. Po druhé, nie je nám jasné, prečo schopností, pripájam vymyslené
vy, ako misionár na plný úväzok, vyko- memorandum týkajúce sa dvanásnávate sekulárnu prácu na polovičný tich apoštolov. Je, pravdaže, neúväzok; dopočuli sme sa, že vyrábate skutočné, ale zábavné a trefné.
stany. V liste do zboru vo Filipách priKomu: Ježiš, Obchod drevených
púšťate, že sú jedinou skupinou, ktorá
vás podporuje. Čudujeme sa, prečo výrobkov, Nazaret
Od: Jordánske poradenstvo v obje to tak?
3. Ďalej otázka: Je pravda, že dr- lasti vedenia, Jeruzalem
Predmet: Hodnotenie vodcovskej
žíte väzenský rekord? Istí bratia nás
informovali, že ste strávili dva roky spôsobilosti
Ďakujeme za predložené údaje o
v Cézarei a boli ste tiež väznený v
12 mužoch, ktorých ste vybrali do riaRíme.
4. Dokonca z Efezu nám hlásili, že diacich funkcií vo vašej novej orga-

Pokojná plavba

A

nizácii. Všetci prešli skupinou testov
a okrem výsledkov, ktoré vyhodnotil
náš počítač, máme k dispozícii aj
analýzy každého z nich vyhotovené
po osobných rozhovoroch s naším
psychológom a odborným konzultantom testujúcim vhodnosť uchádzačov.
Podľa názoru celého personálu
má väčšina vašich nominantov nedostatky v oblasti zázemia, vzdelania
a odbornej spôsobilosti pre tento
typ podnikania. Nerozumejú tímovej
práci. Odporúčali by sme vám, aby
ste pokračovali v hľadaní osôb, ktoré
majú preukázateľné skúsenosti v manažmente a disponujú potrebnými
prirodzenými schopnosťami.
Šimon Peter je emocionálne nestály
a podlieha záchvatom hnevu. Andrej
nemá žiadne vodcovské vlastnosti.
Dvaja bratia, Jakub a Ján, synovia
Zebedeovi, uprednostňujú osobné
záujmy pred oddanosťou spoločnosti. Tomáš prejavuje pochybovačné
postoje, ktoré môžu podkopať morálku. Cítime, že je našou povinnosťou
povedať vám, že Matúš bol na čiernej listine Úradu pre väčší Jeruzalem
a lepší biznis. Jakub, syn Alfeov, a
Tadeáš majú jednoznačne radikálne
sklony a obidvaja zaznamenali vysoké skóre na maniackej a depresívnej
stupnici.
Jeden z kandidátov však ukazuje
veľký potenciál. Je to nadaný človek,
schopný pomáhať, vychádza v ústrety potrebám ľudí, má bystrý podnikateľský úsudok a kontakty vo vysokých
kruhoch. Je vysoko motivovaný, ambiciózny a vynaliezavý. Odporúčame
Judáša Iškariotského ako hospodára
a vašu pravú ruku. Všetky ďalšie životopisy hovoria samy za seba.
Prajeme vám veľa úspechov vo vašom novom odvážnom podnikaní.
(Autor neznámy)
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Boží svrchovanost
Kdopak hrstí odměřil vodstvo
a pídí nebesa změřil?
Kdo shrnul v odměrku
všechen prach země
a hory odvážil na vahadlech,
pahorky na vážkách?
Kdo změřil Hospodinova ducha
a byl Mu rádcem
a vedl Ho k poznání?
Kohopak o radu žádal,
aby rozumnosti nabyl,
aby Ho poučil o stezce práva,
naučil poznání
a seznámil Ho s cestami rozumnosti?
Hle, národy jsou jako kapka ve vědru,
jak prášek na vahách.
(Iz 40, 12 – 15)

Fotografie publikované v tomto čísle sú zo zdrojov:
www.christianphotos.net
www.creativemyk.com
www. bigphoto.com
Marie Horáčková a archív redakcie.

