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N a konci října se sešlo téměř 
250 mladých lidí z Čech, 
Moravy i Slovenska v Kro-

měříži na Konferenci mládeže BJB. 
Letošní setkání se konalo v tomto 
krásném moravském městě ve spo-
lupráci se sbory v Kroměříži a Kuři-
mi.

Na programu byla velká nabíd-
ka seminářů a workshopů a hlavní 
slovo měl náš host Mike Abendroth 
z Bethlehem Bible Church. Během 
společných setkání se spolu s námi 
zamýšlel nad Biblí,  nad čtyřmi 
důležitými tématy – Písmem, Evan-
geliem, pokušením a Ježíšem Kris-
tem.

V odpoledním programu se mohli 
zájemci zúčastnit sportovních aktivit, 
procházky městem nebo se opět 
rozhodnout pro některý ze vzdělá-
vacích seminářů. 

Výborné zázemí tvořil místní sbor, 
ve kterém bylo možné nejenom 
využít prostor klubu Jaspis, ale také 
každý večer vést rozhovory a disku-
tovat v čajovně. Na tu se proměnil 
hlavní sborový sál.

Do příprav se zapojila mládež z 
obou sborů a tak jsme měli mož-

nost nejenom poznat je samotné, 
ale také jejich kazatele – a to nejen 
jako řečníky, ale také hudebníky 
nebo herce zajímavých scének.

Jsem vděčný za každého, kdo 
do Kroměříže přijel, i za oba sbory. 
Děkuji všem za jejich ochotu sloužit 
a věřím tomu, že jsme se společně 
mohli jeden od druhého mnohému 
naučit.

Těším se na příští rok v Brně – jak 
možná už víte – ve dnech 24. – 26. 
října 2014. Zde se bude konat další 
konference mládeže – a to výjimeč-
ně konference československá!

Jan Jackanič
vedoucí odboru mládeže BJB

Bez kompromisu v Kroměříži
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„... bohatý schudobnel za vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.”
2. Korinťanom 8, 9

N astávajúci čas adventu, vyúsťujúci do vianočných sviatkov, mi každo-
ročne sprítomňuje úžasné a jedinečné posolstvo: Božia láska ku mne 
bola a je taká veľká, že Boh sa pre mňa stal človekom a prišiel na túto 

zem. A či už v osobnom živote viery, alebo v kazateľskej službe vždy ma 
napĺňa radosťou, úžasom a zároveň vďačnosťou, keď čítam o tom, že Pán 
Boh prekonal fyzikálne, gravitačné, biologické a iné zákonitosti, aby prišiel 
na túto zem a dal vedieť ľuďom o svojom príchode. Veď správa anjela pre 
Máriu o jej nastávajúcom tehotenstve, Božie zjavenie sa a usmernenie pre 
Jozefa, hviezda z východu vedúca mudrcov, anjel Pánov pred pastiermi a 
množstvo rytierstva nebeského chváliaceho Boha 
nám svedčia o veľkosti a majestátnosti celej tejto 
udalosti.

Lenže popri tom všetkom si uvedomujem aj tú 
druhú stranu Ježišovho príchodu. On ako milovaný 
Boží už od narodenia okúsil trpkosť, biedu a nepri-
jatie. Pôrod stovky kilometrov od domova určite ne-
pridával na pohode Jeho rodičom. V cudzej krajine 
nemali miesta v ubytovni, preto sa museli uchýliť do 
maštale, v ktorej sa Ježiš narodil. A aby toho nebolo 
dosť, krátko po narodení museli utekať ako vyhnanci 
do Egypta pred zlostným Herodesom bažiacim po 
Jeho smrti. Aj toto zakúsil náš Pán Ježiš – narodil sa 
do chudoby a biedy tohto sveta, kde sa musel poní-
žiť, hoci mal podobu Božiu, On sám sa dobrovoľne 
vzdal slávy a hodnosti, opustil svoj nebeský domov 
a stal sa podobný ľuďom (Flp 2, 6 – 8).

Vo svojej verejnej službe, ktorú konal v plnej 
múdrosti a moci, zažíval opäť aj jej odvrátenú stra-
nu. Veď ako Syn živého Boha, ako prvorodený pred 
všetkým stvorením (Kol 1, 15), prišiel ako Spolut-
vorca ku svojmu stvoreniu, prišiel na tento svet do svojho vlastného, ale 
Jeho vlastní Ho neprijali (Jn 1, 12). Zažíval odmietnutia, sklamania, tiež úto-
ky a nastražené pasce, aby Ho prichytili v reči. Vyučoval, povzbudzoval, 
uzdravoval, potešoval, kriesil z mŕtvych, ohlasoval a pracoval na príprave 
nového domova pre ľudí, zatiaľ čo On ako Syn človeka nemal miesto, kde 
by si sklonil hlavu (Lk 9, 58).

Napokon, neprišiel – nenarodil sa preto, aby si našiel nový domov, preto-
že by mu v nebi bolo pritesno, ale preto, aby oslávil Otca nebeského a do-
končil úlohu, ktorú mu Boh dal, aby ju vykonal (Jn 17,4) – vydobyť nebeský 
domov pre tých, pre ktorých sa narodil. Zostúpil a schudobnel aj pre mňa, 
aby som aj ja v Ňom mohol prijať a neustále prijímať duchovné bohatstvo, 

ktoré nemôžu zničiť ani hrdza, ani 
moľ, ani poveternostné okolnosti, 
ani nič iné.

Aj tento advent i Vianoce môžem 
nasledovať Ježišov príklad tým, že 
budem hľadieť viac na nebeský do-
mov než na ten fyzický. Viac budem 
v živote poslušný Bohu v službe a 
ohlasovaní Jeho kráľovstva. A viac 
budem ochotný „schudobnieť” pre 
ľudí vo svojom okolí napríklad tým, 
že ich pozvem k môjmu vianočné-
mu stolu, teda okrem ich duchov-
ných potrieb naplním aj ich fyzické. 
Verím, že takéto nasledovanie a 
napodobňovanie Kristovho príkla-
du prinesie požehnanie a radosť 
do našich sŕdc, do našich rodín či 
zborov. A nielen počas adventu či 
Vianoc.

Ľubomír Pál, 
kazateľ BJB Poprad 
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V tom se ukázala Boží láska k 

nám, že Bůh poslal na svět své-
ho jediného Syna, abychom skrze 
něho měli život.

1. list Janův 4, 9

Milí čtenáři Rozsévače!

Je zřejmé, že doba adventu 
– závěru kalendářního roku a 
počátku nového církevního roku 

– je vždycky dobou zvláštní v prou-
du událostí našeho života. Je to pro 
nás, navzdory naší přirozené touze 
připravit pro své nejbližší tu nejkrás-

nější vánoční atmosféru, především 
doba zastavení se, ztišení se a sklo-
nění před Božím majestátem. Znovu 
budeme moci prožívat velikost Boží 
lásky k nám – ke každému z nás! Oči-
ma víry, srdcem pod vládou Ducha 
svatého, budeme znovu patřit na to 
nejslavnější, na to nejdůležitější, co 
se stalo v dějinách této planety Země.  
Bůh v Kristu se k nám sklonil, přišel 
za námi, aby nás vykoupil! Abychom 
skrze Ježíše Krista, Syna Božího, skr-
ze to Slovo, které tělem učiněno jest 
a přebývalo mezi námi, skrze jeho 

zástupnou oběť na kříži, měli život. 
Kéž jsou ty letošní Vánoce v našich 
domovech naplněny nakažlivou 
radostí, vděčností a chválami!

Za celou redakční radu Vám všem 
nejen děkuji za všestrannou podpo-
ru naší dosavadní služby, ale i za to, 
že v této podpoře nám zůstanete i 
nadále věrní, aby tak Rozsévač při-
spíval i v budoucnu k Boží slávě.  

Radostné Vánoce, pokojný a po-
žehnaný nový rok 2014! 

V roce 2014 si budeme připomí-
nat 100 let od počátku vydávání 
Rozsévače!

Jan Titěra, šéfredaktor

D o Betléma přišel z Nazareta muž 
jménem Josef v doprovodu své 
ženy Marie, aby se zde nechal za-

psat dle nařízení římského císaře Augus-
ta. Císařská pokladna zela prázdnotou a 
bylo ji třeba naplnit. Úhrada daní by moh-
la pomoci. Ale i toto císařské nařízení bylo 
Bohem přesně načasováno. Na příkaz cí-
saře přicházeli do svého rodného města 
muži - plátci daní. Josef bydlel v Nazaretu, 
ale narodil se v Betlémě, sem se musel 
dát zapsat.

Večery byly chladné a ještě chladněj-
ší byla lidská srdce. Josef a Marie, která 
čekala narození svého dítěte, hledali mís-
to, kde by mohli přečkat noc. Přemýšleli, 
kde se ubytují. Zájemců o ubytování bylo 
v tuto dobu mnoho a pro obyvatele Bet-
léma byl tento čas příležitost k výdělku. K 
Josefovi se již nikdo nehlásil. Je možné, 
že už ho ani neznali. Do Nazareta se prav-
děpodobně se svými rodiči odstěhoval již 
v dětství. Dnes chodil s Marií od domu k 
domu a hledal místo k ubytování. Ale ne-
našla se jediná ruka, která by jim otevřela 
dveře svého příbytku. 

Zatímco matky ukládaly svá batolata 
ke spánku, Marii čekal porod pod holým 
nebem. Ano, pod holým nebem. Dosta-
vily se porodní bolesti. Možná nečekala, 
že se  to stane dnes v noci. Josef s Ma-
rií si utírali slzy a pravděpodobně nebyli 
sami, kdo dnes v noci plakal. Byli chudí 
a podobných příchozích bylo v tuto dobu 
mnoho. Majitelé si vybírali hosty podle 
výše nabídky. Drahé ubytování v Betlémě 
nebo v blízkém Jeruzalémě si mohli do-
volit jen zámožní lidé. Hospodští si mož-
ná říkali, že tuto dobu je třeba plně využít, 
myslet na budoucnost. Jen si nenechat 
ujít takovou příležitost! Kdoví, kdy se opět 
naskytne. Císařské sčítání lidu se dávno 
nekonalo. Mladí si je ani nepamatují. 

I král David kdysi počítal, kolik má boje 
schopných mužů. Davidovo sčítání uško-
dilo nejen jemu, ale i národu. 

Nynější sčítání bylo k užitku římskému 
císaři, jeho pokladně, ale především ce-
lému světu. Naplnilo Boží zaslíbení o Za-
chránci, který byl zaslíben již na počátku 
lidských dějin. Ten, který se této noci v 

Betlémě narodil, neměl pod-
le lidských měřítek domov. 
Narodil se pod holým nebem. 
Kolébkou Mu byly jesle.

Nikdo je nezná
 Dnes stoji Josef ve svém 

rodišti opuštěn a neví si rady. 
Vedle něj trpí v porodních 
bolestech jeho žena Marie. 
Cítila, že porod se rychle blí-
ží. Josef možná dobře poznal 
jejich dřívější dům, možná 
přišel ke dveřím rodného domu, ale dveře 
našel zamčené. Dům již jeho rodu nepa-
třil. Co se to stalo s obyvateli Betléma? 
Nikdo se k němu nezná. Rod Davidův jim 
už nic neříká. Dnes tu vládnou jiní králové. 
V Římě Augustus, v Jeruzalémě Herodes. 
Od vlády krále Davida uplynulo tisíc let a 
jeho potomstvo je téměř zapomenuto. Jo-
sef se zde cítí jako bezdomovec. Kdo by 
si na něj vzpomněl? Kdo by čekal potom-
ka Davidova a nastolení jeho království? 
Ta doba patří dávné minulosti. Žijeme v 
jiných poměrech, v jiném čase.

 Obloha se naplnila hvězdami. Dnes 
jich bylo mnohem víc než kdykoli jindy. A 
chladný vítr nepřestával vát. 

Narození v jeslích
Josef s Marií nakonec našli místo ke 

spánku v jeslích na okraji Betléma, kde 
se pasou ovečky. V jeslích ležela sláma 
a seno, co tam ovečky zanechaly. Že by 
ovečky dostaly takový příkaz shůry?

Marie sténala v porodních bolestech. 
Narodil se Syn, ale Josef u porodu ne-
byl. Žádný člověk se na Jeho narození 
nepodílel. Když se Josef vrátil a viděl, že 
se již dítě narodilo, běžel k betlémskému 
prameni, přinesl v kožené láhvi vodu a je 
umyl. Marie ho zabalila do plenek a po-
ložila do jeslí. Hvězdy žasnou nad svým 
Stvořitelem: „Všechny věci skrze Něho 
učiněny byly, viditelné i neviditelné. 
Bez Něho nebylo nic učiněno, což uči-
něno jest.“ 

„Hle, Slovo se stalo tělem…“ (J 1). 
On, nám tak podobný, byl jako jeden z 

nás. Takový div země ještě nikdy nehos-
tila. K oslavě tohoto dítěte – Spasitele se 
přidali andělé, cherubíni, nebeští hudeb-

níci i nebeští zpěváci. Celým vesmírem se 
nesla píseň: „Sláva na výsostech Bohu, 
pokoj lidem na zemi!“ Kdo z lidí slyšel 
oné noci nebeské zpěvy? Byli to betlém-
ští pastýři. 

Tu anděl zvolal k pastýřům: „Narodil se 
vám dnes Spasitel, Kristus Pán v městě 
Davidově.“ Pastýři rychle běželi do Betlé-
ma, aby ten div uviděli první a poklonili se 
Králi králů. Marie žasne. To, co od pastýřů 
slyšela, vložila do svého srdce. To, co této 
noci prožila, ji bude provázet po celý ži-
vot! 

Dnes je nebe tak blízko země, že se jí 
přímo dotýká. Jákob viděl spojení nebe se 
zemí jen ve snu. Viděl, jak andělé z nebe 
sestupují po žebříku dolů a zase vystupují 
nahoru do nebe. Dnes se celé nebe spo-
jilo se zemí. Bůh vstoupil na zem ve svém 
Synu. Ne ve snu, ale ve skutečnosti. Byl 
však lidmi nepoznán. Snad proto, že jim 
byl mimo hříchu ve všem podobný. 

„Přišel do svého vlastního, ale jeho 
vlastní ho nepřijali“ (J 1,11). 

Jen andělé věděli, komu oné noci zpí-
vají. V souvislosti s narozením Spasitele, 
Božího Beránka, si připomeňme vedle 
Betléma a jeslí i Jeruzalém a Golgotu.

Lotr na kříži, římský setník, velitel pop-
ravčí čety a vojáci Jej v kritickém okamži-
ku na kříži vyznávají jako Boha slovy.: „On 
byl opravdu Boží Syn“ (Mt 27,54). 

Betlém i Jeruzalém Jej nechtěli znát 
a přece On je Ten, kdo přišel především 
kvůli Izraeli a k záchraně lidstva. 

Pro ty, kdo Jej vyznají jako Pána a 
Boha, je otevřená nebeská brána. 

Skrze Něj pozval Bůh Otec lidi na ne-
beskou hostinu.  

Vánoční přání redakční rady Rozsévače

Nebeský bezdomovec
Vlastimil Pospíšil



5

n
e
b

e
sk

ý 
b

e
zd

o
m

o
ve

c

Už niekoľko týždňov sa zamýš-
ľam nad slovným spojením „len 
na krok“. Moje premýšľanie do-

siahlo vrchol po udalostiach v mojom 
osobnom živote, ktoré prebehli v ok-
tóbri tohto roku.

Ako väčšina ľudí aj ja som si kládla 
na prahu roku 2013 otázku: „Pane, čo 
prinesie tento rok do môjho života a 
do života mojich najbližších počas tris-
to šesťdesiatich piatich dní?“ Niektoré 
udalosti, milé i menej príjemné, boli už 
naplánované. Ale perforácia apendixu 
s ďalšími komplikáciami a dvojnásob-
ným pobytom  v nemocnici počas ok-
tóbra, to by mi veru vôbec nenapadlo. 
Prišlo to, prišlo zrazu a nečakane. 

A tak sa začal môj monológ vďaky, 
ktorý som prednášala pred svojho dra-
hého Pána a Spasiteľa. Monológ vďaky 

za  výhľad do budúcnosti len na jeden 
krok. 

Pane, môj Stvoriteľ, ďakujem Ti, že 
svojmu stvoreniu dovoľuješ vidieť len 
na krok do budúcich dní. Je to Tvoja 
múdrosť a prezieravosť, že tak konáš. 
Vieš, že strach a obavy z toho, čo má 
prísť, by nás ľudí celkom odrovnali. 
Nedokázali by sme sa sústrediť na dni 
prítomné, na situácie, ktoré prináša 
dnešok.  Stále by sme sa pýtali: „Bude 
to už dnes, či až zajtra?“ Prítomnosť by 
pretekala pomedzi prsty bez toho, aby 
sme s ňou niečo urobili. Ani by sme si 
nespomenuli na slová Tvojho Syna, že 
dosť má deň svojho trápenia.

Ak by sme vedeli, čo má prísť v budú-
cich dňoch, volali by sme k Tebe v zú-
falstve, aby si odňal od nás tento kalich. 
V lepšom prípade, aby si nám ho po-
mohol niesť. Nuž a tí, čo v Teba neveria, 
by preklínali Tvoje sväté meno.  Všetci 
by sme zabudli, že Ťa treba chváliť a 
oslavovať, lebo podnožou trónu, na 
ktorom sedíš, sú chvály Tvojho ľudu. 
Zabudli by sme Ti ďakovať za práve 
prežitý deň, za momentálne chvíle na-
plnené pokojom, pohodou, radosťou 
a Tvojím požehnaním. Nevšímali by 
sme si, že svieti slnko, spievajú vtáčiky, 
neďakovali by sme za pracovnú prí-
ležitosť. Netešili by sme sa, že máme 
vedľa seba blízkeho človeka, ktorý nás 
miluje, a že si  môžeme navzájom v 
láske slúžiť. Nebeský Otec, vďaka, že 
len na krok, lebo keby to bolo inak, ne-
vedeli by sme Ti ďakovať za to, čo nám 
dnes  dávaš, ako sa o nás dnes staráš 
a zaopatruješ nás všetkým dobrým a 
potrebným pre náš život. 

Keby sme už dnes poznali ťažké 

udalosti budúcich dní, zabudli by sme 
na nádej, ktorá je za horizontom na-
šich pozemských dní. 

Nespomenuli by sme si na slová 
Pána Ježiša, že odišiel, aby sa za nás 
u Teba prihováral a aby nám pripravil 
miesto vedľa seba. Tak veľmi sme pri-
viazaní k tejto biednej pozemskej púti, 
že aj v pokojných chvíľach života sa 
málo tešíme z nádhery, ktorú  chystáš 
pre svojich verných. 

Pane Ježišu, pokračujem v monoló-
gu vďaky za minulosť. Minulé dni ne-
boli ľahké, ale viem, že si stál pri mne. 
Lekári robili, čo mohli, ale Ty uzdravu-
ješ a podľa svojej vôle dokonáš dielo 
dotyku svojej uzdravujúcej ruky aj pri 
mne. 

Vďaka, že boľavé skúsenosti minu-
losti môžem pretaviť do prítomnej chví-
le chváľ a oslavy Tvojho drahého mena 
Ježiš. 

V ťažkých chvíľach som nielen vede-
la, ale teraz aj cítim, čo je to láska naj-
bližších, detí,  vnúčat a čo je to bratsko-
sesterská láska. Viem, ako  pôsobí na 
uboleného človeka uistenie – modlím 
sa za teba!

Pane, vďaka za jeden krok. Ich ko-
nečný súčet ma privedie tam, za hori-
zont, kde už nebude ani smútok, ani 
bolesť. Budeš tam len Ty.

Ak myslíš na minulosť, ovláda ťa 
depresia, ak myslíš na budúcnosť, vy-
voláva to v tebe strach.

V deň, ktorý práve prežívaš, sa drž 
rukami viery Pána Ježiša Krista.

Nie je dôležité to, čo nás v živote 
čaká, ale ako sa so situáciou dokáže-

Zdá sa, že ľudia v súčasnej spoloč-
nosti považujú za najväčší problém 

„nedostatok peňazí“. Štrajkujú za 
vyššie platy a myslia si, že keby bolo 
viacej peňazí a keby boli aj spravodlivo 
prerozdelené, všetky problémy ľudstva 
by sa vyriešili a každý by mohol dôstojne 
žiť.

Božie myslenie však funguje v úplne 
inej rovine. Svet bol stvorený „z ničoho“, 
aj najväčšie dielo všetkých čias, dielo 
spásy človeka, bolo z materiálno-finan-
čného hľadiska nízkonákladové. Boží 
Syn sa narodil do požičaných jasličiek, 
vyrastal v skromných podmienkach a 
neskôr sa živil tvrdou tesárskou prácou.

Po krste v Jordáne a pôste na púšti vys-
túpil na verejnosť. Sám, bez finančného, 
mocenského a materiálneho zázemia. Z 
ľudského hľadiska bez šance na úspech. 
Mal však niečo, s čím súčasní ľudia vô-
bec nepočítajú. Mal spojenie so svojím 
nebeským Otcom a Svätým Duchom. 

Napríklad v Evanjeliu sv. Matúša 14, 
23 čítame: „Keď rozpustil zástupy, vys-
túpil na vrch do samoty modliť sa.“ Z 
tohto spojenia vychádzali tri zdroje: zdroj 
Božej múdrosti, moci a oddanosti. V 

tom istom Evanjeliu 13, 54 je napísané: 
„... ľudia sa veľmi čudovali a hovorili: od-
kiaľ má takúto múdrosť a mocné činy?“ 
Vieme, že Pán Ježiš pracoval v plnom 
nasadení a neraz Mu pre zástupy, ktorým 
sa venoval,  nezostal čas ani na jedlo, ani 
na spánok. Skutočná veľkosť Jeho lásky 
k nám hriešnikom sa dokázala na Golgo-
te! V tejto súvislosti čítame o peniazoch, 
ktoré nakoniec ani sám Judáš už viacej 
nechcel! Aj my potrebujeme v našom 
živote predovšetkým tieto Božie nevidi-

teľné hodnoty. Problém je v tom, že ta-
kéto myslenie je v úplnom protiklade a 
rozpore s myslením tohto sveta, a preto 
zákonite vyvoláva konflikty. Je to otázka 
našej viery vo vianočnú zvesť a celé Bo-
žie slovo. 

Každý z nás sa môže rozhodnúť. Ísť 
cestou zháňania viac a viac  peňazí a 
materiálnych hodnôt, alebo cestou hľa-
dania Božej múdrosti, moci a oddanosti 
v živote viery pre každý deň.

Tieto Božie zdroje dokážu aj v súčas-
nosti riešiť naše problémy, otvárať nové 
obzory a dodávať nádej v každej situácii. 

Nech aj tieto vianočné sviatky obrátia 
našu pozornosť tým správnym smerom. 
K tomu pravému zdroju šťastia, spokoj-
nosti a nádeje.

Nebeské bohatstvo
Ľubomír  Počai

Len 
na krok

Elena Pribulová

me vyrovnať.
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N ikdy nedovolme životním zklamá-
ním, aby se z nás stal cynik. Lidé 
nás budou zklamávat a dokon-

ce duchovní vůdci nás mohou nechat 
na holičkách! Pavel byl na misijní ces-
tě – cestě zázraků a budování církve, a 
skončil ve vězení na základě falešných 
obvinění. 

A jak reagoval? „Radujte se v Pánu 
vždycky, znovu říkám, radujte se!“ 

(Filipským 4, 4). V některých našich 
největších zklamáních najdeme skryté 
poklady pravdy, které doslova promě-
ní náš život a naši budoucnost. Nikdy 
nezapomeňme, že nejsme doma. Jeden 
příběh vypráví o parníku, který přijel do 
přístavu, cestující vystoupili a balónky 
naplněné heliem se vznesly do vzduchu 
a dav šílel, když vystoupila mladá hol-
lywoodská hvězda na přístavní můstek.

Poslední člověk vystupující z lodi byl 
starý muž, který se vracel z misie po 
padesátileté službě v Indii. Když vstou-
pil do svého pokoje, modlil se: „Pane, 
sloužil jsem Ti celý život - lidem přinášel 
evangelium a nebyl nikdo, kdo by osla-

voval můj příjezd nebo mě vítal doma.“ A 
Boží hlas k němu jemně promluvil: „Synu, 
ještě nejsi doma!“

I Ty, vykoupené Boží dítě, nejsi doma! 
A pokud Tě Pán Bůh požehnal pěkným 
domem, děkuj Mu a raduj se z toho. Ale 
neusazuj se. Je to dočasné ubytování.

Pán Bůh pro Tebe zamýšlí něco 
„mnohem lepšího“. 

D evítiletá Jackie vypráví svou zkuše-
nost z vánočních svátků:

„Bylo to 24. prosince, po 21. 
hodině, kdy jsme čekali na našeho tatín-
ka, který měl být o vánočních svátcích 
doma. Následkem snížení počtu zaměst-
nanců přišel o své dlouhodobé zaměst-
nání. Z finančních důvodů musel přijmout 
zaměstnání u firmy, která byla vzdálená 
dvě hodiny autem od našeho bydliště. 
Samozřejmě nepřicházelo v úvahu pře-
stěhovat se s celou rodinou. Při nejisté 
situaci pracovního trhu nebylo zaručené, 
že si nové zaměstnání udrží tatínek po 
celý rok. Z jeho pohledu bylo pro rodi-
nu nejlepší zůstat v naší důvěrně známé 
čtvrti v Brooklynu.

Stálé dojíždění bylo pro tatínka obtíž-
né; tak se s maminkou dohodli, že při-
jede domů vždy o víkendech a svátcích. 
Pátek večer se tak stal radostnou událostí 
v naší rodině, ale sobotního večera jsme 
se obávali. Rozloučení nebylo nikdy leh-
ké. Náhle zvonil telefon.

„Děti to pochopí,“ řekla maminka do 
telefonního sluchátka. „Prosím tě, buď 
opatrný!“ Maminka se hluboce nadech-
la dříve, než se k nám obrátila. Dříve než 
promluvila, cítili jsme s bratrem Tomášem, 
že to nebudou dobré zprávy.

Špatné zprávy
„Tatínek telefonoval, že jeho auto bylo 

ukradeno a nyní je ve městě, kde pracu-
je. Víte, že otec cestuje stále veřejnými 
dopravními prostředky. Ale protože je už 
pozdě a mnohá nádraží jsou opuštěná, 
myslí, že bude lepší odjet až ráno.“

Pochopili jsme to, ale přesto mé oči 
byly plné slz. Bylo mně devět roků a tento 
rok smím jít s rodiči na půlnoční. Tomášo-
vi bylo jedenáct a byl zkušeným návštěv-
níkem půlnočních mší. Jeho vyprávění o 
velké slavnosti vzbudila ve mně zvědavost 
na tento zážitek. Ale bez tatínka v naší 
kostelní lavici bude chybět něco podstat-
ného. „To ještě není všechno.“ Třesoucí 
se rty maminky prozrazovaly, že se snaží 
skrýt své pocity. „Víte, jak je to pro otce 
těžké, že není s námi. Proto se tento rok 
rozhodl, že všechny dárky obstará sám, 
aby měl pocit, že k nám úplně patří. Otec 
všechno pečlivě zabalil, aby to mohl 
položit pod vánoční strom, jakmile při-
jede. Dnes ráno dárky uložil do zavaza-
dlového prostoru, aby mohl hned z práce 
jet domů.“ Byl to Tomáš, který řekl to, co 
mamince přišlo těžké povědět. „Ale auto 

bylo ukradeno a všechny dárky v něm.“ 
„Ano,“ řekla maminka tiše a snažila se 
všemi silami zůstat klidnou. „I kdyby byly 
obchody ještě otevřené, nemáme peníze, 
abychom nahradili to, co je ztracené.“

     Byla jsem zaplavena divokými poci-
ty i myšlenkami. Tomáš i já jsme věděli, 
že tatínkův plat byl podstatně snížen a to 
znamenalo vzdát se některých věcí. Náš 
vánoční strom byl mnohem menší než 
v předcházejících letech a jako vánoční 
jídlo byla připravená drůbež místo dražší 
hovězí pečeně. Také na lístcích, na kte-
rých jsme měli napsat své přání, jsme 
jich uvedli méně. Koupil tatínek závodní 
autíčko pro Tomáše a panenku barbín-
ku pro mě? A co ten teplý koupací plášť, 
který maminka tak naléhavě potřebuje? 

„Nenávidím muže, který ukradl naše auto“ 
– ta slova ze mne jednoduše vypadla. 
„Ukradl nám Vánoce a nejlepší by bylo, 
kdyby umřel!“ „Jackie, něco tak strašné-
ho se neříká!“ Maminka se na mne pro-
nikavě podívala a zamračila se. „Co ten 
muž udělal, bylo špatné, ale mělo by ti 
ho být líto. Bůh jediný ví, v jaké zoufalé 
situaci mohl být, když kradl, a navíc na 
Štědrý večer.“

Moje rty se třásly. Nejraději bych byla 
křičela na maminku, že jsme přece ztra-
tili auto a dárky. Ale ruka mého bratra na 
mé paži mě přinutila, aby bylo ticho. Měl 
pravdu. Co by to ještě pomohlo? „Jackie, 
myslím, že bys dnes večer v kostele měla 
Bohu poděkovat za všechny dary, které už 
máme“. Maminka mluvila tiše, ale důraz-
ně. „Někdy jsou v životě nejdůležitější ty 
věci, které se nedají vzít do ruky.“

Už jsem neměla chuť na půlnoční mši. 
Ale o půl dvanácté nás maminka zavola-
la, abychom se připravili na krátkou ces-
tu do kostela. Tak pozdě večer jsem ještě 
venku nikdy nebyla. Křupání sněhu pod 
nohama bylo v ostrém kontrastu k tichu 
kolem nás – i k temné obloze, osvětlené 
bílým měsícem a spoustou hvězd.

     Vnitřek kostela přesně odpovídal 
nadšenému popisu mého bratra. Měsíční 
svit pronikal obloukovitými okny pestře 
zbarvenými a celý Boží dům byl naplněn 
zářivým světlem. Umělecké svíce a květi-
ny zdobily oltářní prostor, na kterém stáli 
přestrojení členové sboru, kteří předsta-
vovali různé biblické osoby okolo nové 
zbudované stáje. Dokonce i pěvecký 
sbor byl nádherně oblečen.

A přece Vánoce 
Zatímco farář četl, lámala jsem si hla-

vu nad tím, zač bych měla být vděčná. 

Vždyť jsme neměli auto, peníze, Vánoce. 
Maminka už nepekla naše zamilované 
keksy. Základní potraviny jako chleba a 
mléko měly přednost a jen zřídka zůstaly 
nějaké peníze na něco sladkého. Dokon-
ce naše každoroční návštěva u babičky a 
dědečka v létě byla ohrožena kvůli drahé-
mu lístku na autobus.

Náhlý křik dítěte, které představovalo 
narozeného Ježíše, upoutal moji pozor-
nost na scénu ve stáji. Můj pohled pokra-
čoval dál a zastavil se u osoby, která 
právě vcházela postranním vchodem do 
kostela. To byl otec. Úžasná radost zapla-
vila moje srdce a rozehnala všechny stíny. 
Strčila jsem do Tomáše a upozornila ho 
na tatínka. A ten zase upozornil mamin-
ku. Ostatní v naší lavici se stlačili, aby se 
tatínek vešel mezi nás. Tiskli jsme si vzá-
jemně ruce a já jsem poznala, že je přece 
něco, zač mohu být vděčná.

LKW štafeta
„Bylo to víc než náhoda – byl to Boží 

zásah,“ vysvětloval nám tatínek. Řidič 
nákladního auta vyslechl mou rozmlu-
vu a chtěl mi bezpodmínečně pomoci, 
abych se dostal domů. Kontaktoval další 
řidiče na trati a tak jsem přestupoval na 
odpočívadlech z jednoho auta do dru-
hého. Poslední auto mne dovezlo až ke 
kostelu.

Přívětivost cizích lidí v chladném zim-
ním večeru byla další věcí, za kterou jsem 
byla vděčná. Třetí věc na mém seznamu 
vděčnosti se stala na Boží hod, kdy jsme 
našli naše auto asi 150 km od místa krá-
deže. Auto bylo jen nepatrně poškozeno, 
ale k velikému překvapení zavazadlový 
prostor nebyl vůbec otevřen. Všechny 
vánoční dárky byly nedotčené. Sotva 
před několika hodinami byla otázka 
dárků pro mne nejdůležitější. Ale teď to 
bylo úplně jiné. Moje nálada byla čím dál 
radostnější.

Jak měla maminka pravdu se svou 
větou: „Často ty nejdůležitější věci v 
životě jsou ty, které nemůžeme vzít 
do ruky.“ Když přijdou pravé Vánoce do 
našeho srdce, nikdo nám nemůže ukrást 
radost, ani ten nejšikovnější zloděj.

            Entscheidung    
 př. Eva Titěrová

Nejsme
          DOMA

VÁNOČNÍ ZLODĚJ

(autor neznámý)
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Byla mi položena otázka, zda 
jsem ve svém životě prožila 
nějaký Boží zázrak. Ano, pro-

žila a to víc než jeden. Divy Božích 
zásahů do mého života si připomí-
nám s hlubokou vděčností za úžas-
nou lásku, která se projevila v Jeho 
milosrdenství, slitování, péči a mohu 
tak vyznávat se žalmistou Davidem, 
že Hospodin je věrný ve všech svých 
slovech a svatý ve všech svých skut-
cích.

Jeden z Jeho divů jsem mohla pro-
žít předposlední Vánoce.  Bylo to asi 
dva týdny před Štědrým dnem, kdy 
měla být v celém domě instalová-
na plastová okna. Ti, kteří měli tuto 
zkušenost za sebou, sdělovali nám, 
že pro obyvatele domu je to celkem 
jednoduchá záležitost.

Jednoho dne se dostavili řeme-

slníci a ve chvíli otevře-
li všechna okna v celém 
domě a ještě dveře mého 
bytu, odkud mělo všechno 
začít. Důsledek zásahu byl 
příšerný průvan. Utěšova-
la jsem se tím, že to bude 
trvat jen krátce – omyl! S 
dodělávkami to trvalo asi 
deset dní. Snažila jsem se 
být co nejvíc mimo domov, 
ale přece jen jsem potře-
bovala některé věci doma 
zařídit. Můj organizmus byl 
stálým průvanem podchla-
zený a k tomu na mě zaúto-
čila nějaká viróza a důsle-
dek? Dostavily se vysoké 
horečky, hnisavá rýma, hni-
savý zánět očí a v dalších 

dnech se ještě přidal zánět nervů v 
oblasti krku, ramen spolu s úporný-
mi bolestmi hlavy. Bolesti byly tak 
strašné, že jsem kvůli nim nemohla 
nic jíst, nemohla jsem se ani napít, 
nemohla jsem totiž otevřít ústa, jen 
s velkou námahou jsem vpravila brč-
ko do koutku úst a tak srkala aspoň 
trochu tekutiny. Léky nepomáhaly. 
Nemohla jsem spát ani chodit, nevy-
držela jsem ani sedět – byla jsem 
totálně vyčerpaná.

Večer před Štědrým dnem jsem 
úpěnlivě volala k Bohu, aby mně 
pomohl tak, abych mohla aspoň 
usnout.

Probouzím se na Štědrý den. Je 
už denní světlo. Najednou si s pře-
kvapením uvědomím, že jsem spala 
celou noc. Chci se posadit na lůžku. 

Ale co se to děje? Vždyť mne nic 
nebolí, jsem bez teploty, bez jakékoli 
bolesti, zánět z očí zmizel, hnisavá 
rýma je také pryč – vše špatné rázem 
zmizelo. Zázrak – skutečný zázrak!!!

Nemohu jinak než volat k Tomu, 
který tento zázrak učinil. „Pane Ježí-
ši, dnes je Štědrý den, kdy se radu-
jeme z Tvého příchodu na tuto zem 
za námi a kdy si dáváme dárky. Ten 
nejkrásnější dárek jsem tento vánoč-
ní den už přijala a to přímo od Tebe. 
Děkuji, děkuji, děkuji.“  

A odpoledne přijeli pro mě moji 
milí, aby mě odvezli k nim na spo-
lečnou štědrovečerní oslavu, kdy po 
večeři následovala chvíle spojená se 
čtením Písma, modlitbami, písněmi a 
potom rozdáváním dárků.  Tak jako 
každý rok. Ale tento rok to bylo pro 
mne zvláštní – zvláštní pro radostnou 
vděčnost za přímé Boží obdarování, 
kdy jsem si opakovaně připomínala 
verš z proroka Izaiáše 25, 1: „Hos-
podine, Ty jsi můj Bůh. Tebe budu 
vyvyšovat, vzdávat chválu Tvému 
jménu, neboť činíš podivuhodné 
věci.“    

B lížia sa Vianoce a chceme 
blízkych niečím obdarovať, 
urobiť im radosť.

Som veľmi smutná z toho, že ľudia 
zo sviatkov oslavy narodenia Pána 
Ježiša urobili komerčné Vianoce. 
Radosť z toho, že nám Pán Boh 
poslal Spasiteľa, nahradili hojnos-
ťou jedla a hŕbami darčekov, ktoré 
úmorne zháňajú po obchodoch.

Minulý rok som na jeseň poveda-
la mojim deťom a vnúčatám, ktoré 
už dávno nie sú malými deťmi, aby 
mi na Vianoce nekupovali žiadne 
darčeky. Ak by mi však chceli urobiť 
radosť, môže sa každý naučiť na-
spamäť jeden verš z Biblie, ktorý do-
teraz nevedel, a povedať mi ho na 
Štedrý večer ako dar. Ostatní členo-
via širšej rodiny sa pridali k môjmu 

návrhu a tiež si želali takýto darček.
Na Štedrý večer každý dostal osem 
darčekov, ktoré nestáli desiatky eur. 
Boli to darčeky, ktoré stáli čas a chuť 
učiť sa.

Bola som veľmi vďačná za osem 
veršov z Biblie, ktoré sa moji drahí 
naučili naspamäť. A aby som si ich 
pamätala, napísali mi veršík na zá-
ložku do knihy a venovali mi ju, prí-
padne namaľovali obrázok alebo mi 
veršík zarámovali ako obraz.

Všetci sme mali veľkú radosť a 
prežili sme požehnaný Štedrý večer.

Bol to darček, ktorý sa nedá kú-
piť v žiadnom obchode a urobil veľ-
kú radosť obdarovanému, darcovi i 
Pánu Bohu.

Podivuhodné 
Boží 
obdarování
Eva Titěrová

Naše Vánoce…
Stále hledáme bohatství,
slávu, úspěšnou kariéru, vliv,
peníze a moc. A zůstáváme
si navzájem hodně odcizení.
Nikdy nejsme spokojení,
protože chceme stále více.
A naše srdce zejí 
prázdnotou.
Bůh přicházející v Ježíši se
však o Vánocích stal pro nás
všechny chudým, abychom
jeho chudobou konečně
zbohatli.

Peter Strauch, německý teolog, 
spisovatel, skladatel duchovních 
písní.

Znáte přece milost našeho Pána 
Ježíše Krista:

Byl bohatý, ale pro vás stal se 
chudým, abyste vy jeho chudobou 
zbohatli.

2. Korintským 8, 9

Vianočný darček, 
ktorý sa 
nedá kúpiť
Táňa Borošová



8

za
m

yš
le

n
í

Pred viac ako dvetisíc rokmi prišiel 
na našu zem Boží Syn. Koľkí ľu-
dia si to všimli? Koľkí Mu vzdali 

úctu? Koľkí sa Mu prišli pokloniť? Ne-
bolo ich veľa. Pre väčšinu ľudí bol len 
ďalším obyčajným dieťaťom, ktoré sa 
narodilo chudobným rodičom. Čo sa 
zmenilo za posledných dvetisíc rokov? 
Myslíte si, že keby dnes na vaše dvere 
zaklopali dvaja neznámi pocestní, bez 
zaváhania by ste ich vpustili dnu a dali 
im k dispozícii svoj domov? Možno 
niektorí okamžite povedia: „Áno!”, av-
šak mnohí, medzi nimi aj ja, zaváhajú 
a pouvažujú nad tým, čo by v skutoč-
nosti urobili. Možno by Boží Syn zažil 
niečo podobné ako žena z nasledujú-
ceho príbehu.

Je to už veľmi dávno, čo v Anglicku 
chodila po dedine od domu k domu 
žena oblečená v roztrhaných šatách a 
prosila o almužnu.

Šťastie jej však veľmi neprialo. Čas-
to sa na ňu ľudia rozkričali, ďalší na ňu 
pustili psa. Sem-tam sa našiel niekto, 
kto jej podhodil plesnivé zvyšky chle-
ba a hnilé zemiaky.

Dnu do domu ju pozvali len dvaja 
starší manželia, ktorí bývali v chalúpke 
na samom konci dediny.

„Posaď sa na chvíľu a zohrej sa,“ poz-
val ju starček a jeho žena pripravila 

hrnček horúceho mlieka a veľký krajec 
chleba. Zatiaľ čo žobráčka jedla, starkí 
sa s ňou zhovárali a snažili sa ju potešiť. 

Na druhý deň sa v dedine pripravo-
vala mimoriadna udalosť. Kráľovský 
posol rozniesol do všetkých domov 
pozvánky na kráľovský ples.

Nečakané a prekvapivé pozvanie 
obrátilo dedinu hore nohami. Popolud-
ní už boli všetky rodiny vyobliekané do 
sviatočných šiat a vydali sa na zámok.

Tam ich hneď uviedli do hodovacej 
sály. Bola nádherne vyzdobená a všet-
ci udivene híkali nad toľkou nádherou. 
Každého usadili na jeho miesto. Po-
tom prišli sluhovia a začali hostí obslu-
hovať.

Okamžite sa ozvalo nesúhlasné 
mrmlanie a výkriky nespokojného hne-
vu. Sluhovia totiž servírovali šupky zo 
zemiakov, kamene, plesnivé zvyšky 
chleba. Len na taniere starších manže-
lov v kúte sály prinášali vyberané jedlá. 

Do sály zrazu vošla žena v roztrha-
ných šatách. Všetci onemeli.

„Dnes ste sa dočkali presne toho, čo 
ste mi včera ponúkli,“ vyhlásila.

Zhodila zo seba špinavé oblečenie a 
pod ním sa zaligotali zlatom vyšívané a 
drahokamami vykladané šaty. 

Bola to  k r á ľ o v n á. 

Pán Ježiš – kráľovský Syn – prišiel 
na našu zem z nebeskej slávy. 

Prišiel do sveta špiny, hriechu a ne-

pochopenia. Keď Ho ľudia odmietali, 
nezlomil nad nimi palicu, nemávol nad 
nimi rukou. Miloval ich, a preto to s nimi 
nevzdal. Rovnako ako pred mnohými 
rokmi aj dnes prichádza k ľudským 
srdciam a čaká, kým Mu otvoríme. 

Ak si Ho už vpustil dnu a zažil si ra-
dosť z Jeho prítomnosti, podeľ sa o 
Dobrú správu aj s inými. Pre mnohých 
ľudí aj u nás na Slovensku je Ježiš stá-
le len malým dieťaťom, ktoré leží v jas-
ličkách. Ešte nepochopili, že je Božím 
Synom a Jeho druhý príchod na zem 
si už všimne každý človek – aj tí, čo Ho 
odmietali. 

Preto neváhaj a choď oznamovať 
Dobrú správu i počas blížiacich sa via-
nočných sviatkov! 

B oží odměna není podle toho, co 
člověk vidí, ale podle toho, jak 
Bůh zná a chce. Naše oči jsou 

zlé, protože jsme ze zlého světa. Proto 
soudíme a rozsuzujeme z nedokonalé-
ho sobeckého stanoviska. Bůh je dob-
rý. On se stará a je plný milosrdenství 
a milosti. Proto dává věčný život všem, 
kteří k Němu přicházejí, bez ohledu na 
to, kdy přišli. Jestli při ranním volání 
nebo pří večerním volání. Bohu tedy 
nejde o rovnostářství všech ve všech 
oblastech, nýbrž o nabídku jeho dob-
roty. Ovšem, že je zde také vidět, že 
Bůh odmítá každý lidský nárok, každé 
očekávání na přednost.

Petr se Pána ptal: „Co tedy my 
budeme mít?“ 

A pán řekl toto podobenství, které 
ukazuje na odměnu těm, kteří jsou 
věrní ve službě Bohu.

„Tak budou poslední první a prv-
ní poslední“ (Mt 19, 30; Mt 20, 16).

Pamatujme, že učedníci potřebo-
vali ujištění jejich záchrany po tomto 
výroku. Kristus jim dal ujištění a slíbil 
odměnu vládnutí s Ním a žití s ním 
navždy. Ale Kristus chtěl, aby učed-
níci věděli, že nemohou soudit jiné, 

protože nemohou s určitostí říci, co je 
uvnitř člověka. Oni nevěděli, kdo bude 
vysoce odměněn a kdo naopak nebude.

Kdo by například řekl, že ti ochotní a 
horliví pracovníci, kteří ihned reagovali 
na Pánovo volání, budou bručivého a 
žárlivého ducha? To, co ti nespokoje-
ní vyjádřili jako výzvu zaměstnavatele 
k spravedlnosti, odhaluje nyní jako 
závist a tvrdost srdcí, jako nedosta-
tek solidarity s těmi posledními. Aby 
ochránil své služebníky od souzení a 
preferencí mezi sebou, uzavře Kristus 
diskusi o věčném životě a záchraně 
varováním.

Poslední budou první. To znamená, 
že mnoho z posledních (pozdě-pří-
chozích) nás předčí, pokud my nejs-
me vroucí a horliví ve službě Bohu. 

Možná jsme sloužili Kristu mnoho let 
před jinými; nicméně… Selhali jsme:

• selhali jsme – uctívat Krista denně 
tak shodně, jako pozdější dělníci.

• selhali jsme – růst ve znalosti Krista 

tak horlivě, jako pozdější dělníci.
• selhali jsme – studovat Písmo svaté 

a modlit se tolik, jako pozdější dělníci.
• selhali jsme – používat naše dary 

tak poctivě, jako pozdější dělníci.
• selhali jsme – svědčit tak směle, 

jako později příchozí dělníci.
• selhali jsme – dávat všechno co 

jsme a máme tak ochotně a obětavě, 
jako pozdější dělníci.

• selhali jsme – milovat tak trpělivě, 
jako pozdější dělníci.

• selhali jsme – odpovídat tak laska-
vě, jako později příchozí dělníci.

• selhali jsme – žít tak nesobecky, 
jako později příchozí dělníci.

• selhali jsme – chovat se tak milujíc, 
jako pozdější dělníci.

• selhali jsme – vytrvat tak trpělivě, 
jako pozdější dělníci.

• selhali jsme – očekávat na příchod 
Krista tak nadějně, jako pozdější děl-
níci.

Jaké poselství má toto podoben-
ství pro nás?

Proč jedná majitel vinice takto? 
Jeho jednání zobrazuje Boží dob-
rotu. Při svém hodnocení člověka 
chce dát život všem. A tak je neza-
slouženě obdarovává a nikomu 
nenadržuje. Denár zobrazuje spa-
sení, které je dáno všem stejně a 
bez podmínek, nezávisle na tom, 
kdy se člověk nechal najmout na 
Boží vinici. Dává všem rovnoměrně 
– spasení a život věčný!

Prišiel Boží Syn

Podobenství o dělnících na vinici 
Matouš 20, 1-16

Boží odměna
Nick Lica
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Právě na tuto oblast služby vždy 
kladla Brněnská tisková misie 
mimořádný důraz. Díky tomu 

máme ve své databázi více než 600 
kontaktů na ty, kteří se ocitli ve věze-
ní a volají o pomoc. Není snad dne, 
abychom neměli v poště další dopis z 
vězení. Snažíme se odpovídat co nej-
rychleji tak, abychom pisatele potěšili, 
povzbudili a vedli je k jedinému zdroji 
naděje, který je sám Ježíš Kristus. Posí-
láme jim také malé balíčky s potřebný-
mi věcmi. V poslední době intenziv-
něji spolupracujeme s Mezinárodním 
vězeňským společenstvím, které nyní 
stručně představujeme. Velice oceňu-
jeme právě to, že se tato organizace 
nezajímá jen o samotné vězně, ale 
také o jejich rodiny. Právě na ně myslí i 
v době adventu a v době Vánoc svým 
projektem „Andělský strom“, do které-
ho se můžete zapojit i vy. (Bližší infor-
mace čtěte na str. 14 a 15)

Mezinárodní vězeňské společenství 
(MVS) v České republice vzniklo v roce 
2010 a od června 2011 je součástí nej-
větší křesťanské světové dobrovolnické 
organizace v oblasti vězeňství Prison 
Fellowship International (PFI). PFI pra-
cuje ve 127 zemích a její vznik se datu-
je do roku 1976. MVS je křesťanské 
sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je 
registrováno jako občanské sdružení. 
Zákonnou zodpovědnost za organiza-

ci nese tříčlenná rada a všechnu práci 
provádí dobrovolníci, kteří jsou rozdě-
leni do regionálních týmů, vedených 
vedoucími skupin.

Prison Fellowship international zřizu-
je po celém světě službu pro odsouze-
né, propuštěné, ale i pro jejich rodiny a 
pro oběti zločinů. Také vězeňský per-
sonál a ostatní ve vězeňství angažova-
né osoby jsou součástí této vize. Z celé 
Bible jasně vyplývá, že učení Ježíše 
Krista není zaměřeno na pyšné a moc-
né a že církev není elitní náboženský 
klub, v němž je účast umožněna jen 
duchovně zdravým. Logo PFI, nalo-
mená třtina (Izajáš 42, 3), je navrženo, 
aby nám připomínalo, že naše služ-
ba je pro ty, kdo byli nalomeni: vězni, 
bývalí vězni a jejich rodiny, jejichž živo-
ty byly pokaženy a poškozeny, téměř 
zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu 
vedeme tuto službu, přišel, aby obvá-
zal rány zkroušených srdcem, vyhlásil 
zajatcům svobodu a vězňům propuš-
tění“ (Izajáš 61,1).

Projekt Andělský strom
Milí přátelé, rádi bychom vás při-

zvali ke spolupráci a partnerství na 
projektu andělský strom, který Mezi-
národní vězeňské společenství pořá-
dá letos již potřetí. Díky minulé spo-
lupráci mnohých z vás mohlo vloni 
dostat vánoční dárek na 300 dětí 

odsouzených rodičů. Pro mnohé z 
nich to byl dárek jediný.

Letos bychom rádi potěšili ještě 
více dětských srdcí. Nejen, že dárky 
udělají dětem radost, ale součas-
ně posílí rodinné vazby, které uvěz-
něním jednoho z rodičů velmi trpí. 
Pomůžete tak zapomenutým dětem, 
které jsou ne svou vlastní vinou ve 
velice těžké životní situaci. Kéž k nim 
skrze naši pomoc pronikne dotek 
Boží nepodmíněné lásky.

Pokud se chcete do projektu 
zapojit, zaregistrujte se, prosím, co 
nejrychleji. Potřebujeme včas získat 
přehled o počtu dárků, které jsou 
sbory a farnosti ochotny koupit a 
tedy i kolik dětí bude možno obda-
rovat. Po zaregistrování doručíme do 
sboru či farnosti přihlášky odsouze-
ných, kteří chtějí svému dítěti spolu s 
dopisem poslat vánoční dárek.

Bližší informace o programu a 
registraci najdete na www.prisonfel-
lowship.cz

Eliška Toužimská

A je to za námi. Naše premiéra. Prv-
ní benefiční koncert Mezinárodní-
ho vězeňského společenství. Ale 

pojďme hezky od začátku.
Během odpoledne jsme se trochu 

začínali bát, že vlastně nikdo nepřijde. 
Ten je nemocný, onen nestíhá, jinému 
se nehodilo datum… Díky Bohu se naše 
obavy ukázaly být naprosto zbytečný-
mi. Nejen, že jsme divadlo zaplnili, ale 
dokonce jsme museli otevřít i galerii! To 
nikdo nečekal a bylo to pro nás velice 
milým překvapením. 

Ani nevím, kterou z kapel chválit dřív, 
jak byly všechny skvělé! Pražské Obrysy, 
liberecké Janberi i švýcarská Aquavita 
rozezněly Salesiánské divadlo různými 

hudebními žánry, písněmi 
známými i neznámými, rych-
lými i pomalými. 

Moderátor Martin Kabát 
vedl citlivými otázkami sku-
tečně hluboké rozhovory s 
hosty, kteří se přišli podělit 
o své životní příběhy, které 
se tolik jeden od druhého 
lišily. Hovořil vrchní ředitel 
kanceláře Generálního ředi-
tele Vězeňské služby pl. Bc. 
Miroslav Loula, bývalí vězni 
a také oběti trestných činů. 
Měli jsme tu čest, že náš kon-

cert přijel podpořit i emeritní prezident 
PFI (Prison Fellowship International) Ron 
Nikkel, který rovněž mluvil o svých vice 
než 30 letech služby vězňům. Zhruba 
stejně dlouho navštěvuje věznice i kaza-
tel Církve Bratrské Jan Valeš, který věrně 
jezdí do Prahy na akce pořádané Mezi-
národním vězeňským společenstvím, 
aby povzbuzoval dobrovolníky v jejich 
práci. Doprovázen svou milou manžel-
kou nevynechal ani koncert Pět tváří zdi. 
V neposlední řadě přijela i maminka se 
dvěma dětmi, jejíž partner je ve vězení. 
Ta ale s námi sdílela příběh veselejší – její 
malá Adélka loni dostala dárek k Váno-
cům přes program MVS Andělský strom. 
V rámci tohoto projektu posílají dobro-
volníci dárky dětem, jejichž rodiče jsou 
za mřížemi. Dárek je „jako od maminky“ 

nebo „jako od tatínka“. Více se o Anděl-
ském stromu dočtete na www.prisonfel-
lowship.cz. I vy se můžete stát letos tako-
vým malým andělem!

Momentem zřejmě nejsilnějším však 
bylo, když jsme se mohli stát svědky toho, 
že oběť trestného činu a bývalý vězeň se 
na pódiu spontánně objali. Snad jsme v 
tom mohli zahlédnout záblesk usmíření, 
když ona v něm odpustila tomu, kdo ji 
tolik zranil a on se v ní mohl omluvit tomu, 
komu ublížil. Naděje byla v tu chvíli téměř 
hmatatelná.

Měli jsme velkou radost z reakcí na 
koncert, které byly velice pozitivní. Závě-
rem bych proto ráda poděkovala všem, 
kteří se na realizaci tohoto projektu podí-
leli – hudebním skupinám, všem hostům, 
kteří se nebáli a mluvili o tak závažných 
a citlivých věcech před celým divadlem, 
organizátorům, moderátorovi i všem 
dobrovolníkům. 

Děkujeme také našim příznivcům, 
kteří přišli a podpořili tak naši práci. Pře-
devším však zůstáváme nejvíce vděčni 
Pánu Bohu, který nám moc požehnal 
a bez kterého by žádné naše snažení 
nemělo smysl a význam. 

(Fotoreportáž na strane 10)

Služba vězňům v době Vánoc

PĚT TVÁŘÍ 
ZDI
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z prvního 
benefičního koncertu 
Mezinárodního 
vězeňského 
společenství 
s názvem 

PĚT TVÁŘÍ ZDI, 
který se konal 
dne 5. 10. 2013 
v sále 
Salesiánského divadla 
v Kobylisích
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„Cokoliv jste učinili jednomu z 
těchto mých nepatrných bratří, 
mně jste učinili“                                             

(Mt 25, 40)

Sdílení vánoční lásky s dětmi a inves-
tice do jejich budoucnosti

Pro děti vězňů může být život těžký, 
osamocený a depresivní. Je to ješ-
tě těžší o prázdninách, o Vánocích 

a během všech významných rodinných 
příležitostí a tradic. 

Statistiky říkají, že u těchto dětí je mno-
hem větší pravděpodobnost než u ostat-
ních, že také jednou poruší zákon, dosta-
nou se do destruktivních vztahů a budou 
se chovat nesociálně –  to vše může vést 
k uvěznění v dospělosti nebo dokonce již 
v adolescenci. Dnešní děti vězňů jsou v 
nebezpečí, že se stanou zítřejšími vězni, 
pokud se společně nezapojíme a nedá-
me jim naději pro budoucnost. Počet dětí, 
které mají rodiče ve výkonu trestu, se 
zvyšuje. 

Program Andělský strom (Angel Tree 
Program) je úspěšný, protože během 
obtížného údobí osamocení, kdy je rodič 
ve výkonu trestu, nabízí pochopení a 
pomoc. Andělský strom je cennou pří-
ležitostí, jak znovu spojovat děti a jejich 
rodiny nejen o Vánocích, ale během celé-
ho roku.

JAK SE ZAPOJIT
Děti vězňů jsou často přehlížené, zapo-

mínané, odmítané a odsuzované jen na 
základě viny rodičů. Děti nesmí být tres-
tány za své rodiče. 

Program Andělský strom nabízí pří-
ležitost, jak prakticky vyjádřit lásku a sou-
cit k dětem a rodinám v jejich potřebách, 
a pomáhá obnovit vztahy mezi rodičem a 
dítětem, poškozené uvězněním a odlou-
čením. Výsledkem je radost dětí, nejen z 
dárků, ale také z vědomí, že maminka či 
tatínek na ně nezapomněli. 

JAK PROGRAM PROBÍHÁ
Rodič ve výkonu trestu, který nemá 

peníze ani žádnou možnost, jak zabez-
pečit potřeby dítěte, je často frustrovaný, 
zklamaný a bezmocný. Dopad vynucené 
a bolestné separace od rodiče, kombino-
vaný s finančním nedostatkem je pro dítě 
emočně zničující a zvyšuje riziko, že dítě 
samo se jednou trestné činnosti dopustí.  

Program pomáhá přemostit propast 
ve vztahu mezi rodičem a dítětem, způ-
sobenou uvězněním, uspokojit základní 
fyzické a emoční potřeby a posílit vztah 
rodiče s dítětem. 

Program, který se zaměřuje na dítě, se 
ukázal jako efektivní prevence kriminali-
ty s dalekosáhlými pozitivními účinky na 
společnost, církev a jednotu rodin.

PŘÍNOS PROGRAMU
Okamžitá pomoc nastává uzdravová-

ním vztahu mezi uvězněným rodičem 
a jeho dítětem a je primárním smyslem 
programu Andělský strom, nicméně jsou 

tu i další vedlejší benefity této pomoci:
Program dává nahlédnout církvím 

a dobrovolníkům možnosti pomoci ve 
vězeňství. Zatímco mnoho členů církví 
nemusí mít žádné povědomí o těchto 
potřebách a ani zájem, o pomoc dětem 
zájem vždy je.  Zahraniční zkušenost říká, 
že církve program vítají. Jakmile se tento 
program stane součástí církevních aktivit, 
na jeho bázi se pak často odvíjejí další 
návazné vězeňské programy. Mnoho 
dobrovolníků PFI v zahraničí se dostalo 
k této činnosti přes práci v Andělském 
programu. 

Na druhé straně vězni, kteří se pro-
gramu účastní, se pak často zapojují do 
Biblického studia a jiných aktivit, které s 
takovouto pomocí úzce souvisí. 

KROKY K USKUTEČNĚNÍ PROGRA-
MU

Andělský strom je partnerstvím mezi 
vězeňským společenstvím, vězeňskými 
sociálními pracovníky, vězeňskými kap-
lany, místními církvemi a společností. 
Následné kroky, jak začít, by měly být 
vodítkem. Prvním krokem je určit časový 
plán pro distribuci dárků a pak plánovat 
zpětně na dva až tři měsíce, tak aby byl 
dostatek času k propagaci a přípravě. 

Zapojení vězňů:
1/ Vězni, vybraní sociálním pracovní-

kem nebo vězeňským kaplanem, vyplní 
formuláře. Do programu se dostane:

A/  Dítě ve věku do 15 let
B/ Dítě vlastní nebo adoptivní, o které 

se stará vězňova manželka, manžel, pří-
buzný nebo pečovatel 

2/ Sociální pracovník nebo kaplan musí 
ověřit, že není soudem stanoven zákaz 
kontaktu mezi rodičem a dítětem. 

Vězeň vyplní žádost spolu s vánočním 
přáním, které bude do dárku vloženo, a 
sociální pracovník nebo kaplan žádost 
odešle vězeňskému společenství.

Zapojení církví:
1/ Žádost se předává církvi nebo jiným 

dobrovolníkům. Vězeňské společenství 
nebo církev zatelefonuje, nebo napíše 
těm, kdo se o dítě starají, a zjistí vánoční 
přání dítěte. Někdy může toto přání sdě-
lit i rodič ve výkonu trestu. Domácnosti a 
děti, které bojují s ekonomickými obtížemi, 
mohou uvítat školní potřeby (tašky, spor-
tovní oblečení), nebo jiné základní věci. 

2/ Církve nebo dobrovolníci a jejich 
koordinátoři napíši přání dítěte na anděl-
skou oznamovací nálepku.  Nálepky se 
umísťují buď v kostele, nebo se zveřejňují 
jinou formou, tak aby se našel vhodný 
dárce. 

3/ Členové církve, nebo jiní dobrovolní-
ci, ochotní podpořit program, si vyberou 
andělskou nálepku a koupí dárek. Dob-
rovolníci se ujistí, zda dárek je vhodný a 
přiměřené ceny a přijatelný pro domov, 
ve kterém dítě je. 

Poznámka: organizátoři by měli dobro-
volníkům poradit, aby se vyhnuli dárkům, 
jejichž provoz a údržba jsou drahé, jako 
hračky na baterie, stejně tak se vyhnout 
dětským zbraním, nožům, a všem hrač-
kám, které vybízejí k agresivnímu chová-
ní. 

PŘEDÁNÍ DÁRKŮ
1/  Pro předání dárků je několik cest.
A/  Dobrovolníci z církve donesou dárek 

přímo do rodiny, pokud bydlí v blízkosti. 
B/  Dárek se pošle poštou na uvedenou 

adresu, zejména, žije-li dítě příliš daleko, v 
jiném městě, v jiné zemi. Pokud by zaslá-
ní do ciziny bylo příliš drahé, doporučuje 
se kontaktovat PF v dané zemi a požádat 
o pomoc lokálně.

C/  Některá církevní společenství mo-
hou uspořádat vánoční Besídku Anděl-
ského stromu, a společně s členy círk-
ve, vězeňskými dobrovolníky a rodinami. 
Besídka může být uvnitř věznice za účas-
ti rodičů, pokud to vedení věznice povolí, 
nebo v církvi, za účasti těch, kdo se o děti 
starají. 

D/ Ve vězení, kde je rodič umístěn a 
pokud má povolení návštěvy. Je samo-
zřejmě nejlepší, když rodič předá dítěti 
dárek přímo sám. (Vězeň nemůže mít 
dárek před předáním u sebe, je potřeba 
asistence sociálního pracovníka, který se 
k návštěvě s dárkem dostaví). 

Poznámka: v našich podmínkách je 
nejobvyklejší zaslání balíčku poštou 
do rodiny.

Andělský strom 
- BĚHEM CELÉHO ROKU

Péče o děti vězňů by neměla skončit 
o Vánocích, ale měla by nastartovat další 
události, které budují vztahy v rodinách 
během celého roku. Rozvíjení vztahů a 
uzdravování poškození, způsobených 
kriminalitou, potřebuje mnoho času, kre-
ativity a pravidelnosti. 

Kempingový Program Andělského 
stromu – je úspěšným příkladem pokra-
čující péče. Program povzbuzuje, aby 
věřící z místních církví poskytli celodenní 
nebo dvoudenní residenční křesťanskou 
kempingovou příležitost dětem vězňů, 
jako součást další péče o tyto děti. 

Andělský Program Návrat do Školy 
-– je další cestou, jak navázat na vánoční 
péči. Děti dostávají aktovky, školní potře-
by, které si jejich rodiče nemohou dovo-
lit koupit. Je důležité, že děti vědí, že na 
ně jejich rodič myslí a posílá tuto formu 
pomoci.  Je to cesta, jak měnit životní 
osudy těchto dětí. 

Andělský Program Den dětí  je osla-
va dětí a jejich rodičů přímo ve věznici, 
pokud to její vedení povolí. 

Klub Andělský Strom - místo setká-
vání, kde si děti mohou zkoušet nové 
aktivity, sporty, pořádat koncerty, pouštět 
filmy, atd.

Andělský strom – Velikonoční osla-
va - čas slavení vzkříšení Krista a událost 
společného setkání dětí a těch, kdo o ně 
pečují. 

Andělský strom Mentoring spojuje 
poradce s dětmi z programů Andělský 
strom, aby je podpořil v jedné nebo více 
oblastech během následujícího roku. 

Andělský 
strom
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Omluva
Omlouváme se za chybu v titulku článku „Čtyři 

falešné představy, které ničí vedoucí“ v Rozsévači 
č. 8. Dle našich informací byla chyba způsobena v 
tiskárně přenosem dat.

Děkujeme. Redakční rada Rozsévače

Témata příštích vydání:
Leden/Január
Komunikácia v cirkvi
Uzávěrka: 6. 12. 2013
Február/Únor
Komu slúžime (naša závislosť), kde 
sa schováva naše zlaté teľa
Uzávěrka: 6. 1. 2014
Březen/Marec
Rozvod ako riešenie
Uzávěrka: 27. 1. 2014

Upozornění:
Za obsahovou a stylistickou stránku 

textů vydaných v Rozsévači odpovídá 
autor. Redakce si vyhrazuje právo příspě-
vek krátit, upravovat, případně neuveřejnit 
a neodpovídá za obsah uveřejněných 
inzerátů. Všechny články procházejí jazy-
kovou úpravou. Děkujeme za pochopení 
a těšíme se na vaše příspěvky!

Své příspěvky do časopisu můžete 
zasílat na adresu rozsievac@bap-
tist.sk i dopředu! Vaše články zařa-

díme podle témat.
Články, prosíme, zasílejte v řádkování 

1,5, s použitím písma Times New Roman, 
velikosti 12. Texty nijak neupravujte, 
nemusíte je zarovnávat na střed, pište 
plynule bez odklepávání „entrem“ na 
konci řádků. Dokumenty, prosím, posí-
lejte ve formátu doc, ne jako docx. Texty 
na inzerci, prosím, zasílejte bez grafické 
úpravy, náš grafik váš inzerát upraví a 
zařadí na stránku. Pod text vždy napište 
autora článku, případně prameny, z nichž 
jste čerpali. Pokud možno, zašlete k člán-
ku fotografie, zvláště jedná-li se o ohla-
sy z akcí vašich sborů, blahopřání apod. 
Fotografie pro tisk by měly být zaslány 
v nejvyšší možné kvalitě rozlišení ve for-
mátech JPEG, EPS 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, nejlé-
pe i s ořezovými značkami. Jinak zasílejte 
inzerci ve formátu doc. (word)!

Děkujeme 
za pochopení 

a těšíme se na 
vaše příspěvky!

Redakční informace

P od záštitou mesta Košice uskutoč-
nili cirkevné zbory v dňoch 10. – 24. 
novembra už 24. ročník Festivalu 

sakrálneho umenia. Jednotlivé zbory 
mali možnosť prezentovať sa  vlastnými 
cirkevnými aktivitami. Vystúpili aj speváci 
z Maďarska a hudobná skupina z Čiech. 
Program bol natoľko bohatý, že v jeden 
deň sa konali viaceré zhromaždenia.

V našej modlitebni sme mali evanjeli-
začné zhromaždenia s kazateľom Alexan-
drom Barkócim z Komárna. Takéto zhro-
maždenia sú vždy svedectvom o nevysti-
hnuteľnom bohatstve Pána Ježiša Krista. 
Považujeme ich za duchovné hody, na 
ktorých sa skrze cirkev oznamuje moc-
nostiam v ponebeských oblastiach pre-
rozmanitá múdrosť Božia. Knieža temno-
ty lžou zvádza do bludu aj veriacich, lebo 
podobne ako to vyznal v Lystre apoštol 
Pavol, keď zvestoval evanjelium, prináleží 
aj nám vyznať, že nie sme mravní hrdi-
novia. Aj my trpíme podobne ako ostatní 
ľudia rôznymi neresťami. Dobre nám pad-
ne, keď znova a znova prežívame Božiu 
milosť, lebo to potrebujeme.

Nie sme sami, čo si túto potrebu uve-

domujeme. Skoro každý mesiac sa zo-
známim s novými ľuďmi, ktorí chcú žiť 
vo viere v Pána Ježiša. Duchovný život 
im nie je ľahostajný. Uvedomujú si cenu 
života očisteného krvou Pána Ježiša a 
prichádzajú do nášho spoločenstva. Ve-
dia, že najväčším ziskom je pobožnosť so 
spokojnosťou, že Božie myšlienky s člo-
vekom sú o pokoji. Je to radosť, keď pri 
stole Pánovom našli miesto pokoja. Teší-
me sa spolu s nimi, keď vydávajú o tom 
svedectvo. V jarme Pána Ježiša máme 
spoločnú úlohu bez ohľadu na veľkosť 
spoločenstva. Práce súvisiacej so zves-
ťou evanjelia je mnoho.

Božie Slovo nás vedie k usilovnosti a 
k užitočnosti v spoločenstve. Preto sme 
dostali moc Ducha Svätého, aby sme 

boli užitoční pri 
budovaní Božieho 
Kráľovstva a šírení 
Božej slávy. Pán 
Ježiš to pripome-
nul učeníkom: „Ak 
to viete, blahosla-
vení ste, keď to aj 
činíte“ a „Po tom 
poznajú všetci, že 
ste mojimi učeník-
mi, ak budete mať 
lásku medzi se-
bou“. Láska nehľa-
dá vlastné záujmy 

a nepresadzuje svoje záľuby. 
Pán Boh svojmu ľudu zasľúbil, že dá 

hojnosť v každej práci a bude sa z toho 
radovať. Je to povzbudením každému ve-
riacemu k usilovnej práci na veľkom Bo-
žom diele, lebo práca je radosť a prináša 
radosť.

Práca na Božom diele prináša radosť Michal Barger
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TÝDEN MODLITBY 
A OBNOVY
1. 12. – 8. 12. 2013

Neděle
Den usmíření
Modlitby

• Za vězně, aby všichni byli souzeni spra-
vedlivě. 

• Za usmíření vězňů s obětmi, rodinami a 
společností. 

• Za propuštěné, aby byli znovu přijati 
zpět ve společnosti. 
CO UDĚLAT

• Pokuste se odpustit někomu, kdo vás 
zranil, nebo urazil. 

• Pozvěte rodinu vězně nebo propuště-
ného do své církve nebo na akci vašeho 
společenství.

Pondělí
Den péče o oběti
Modlitby

• Za oběti, aby Pán uzdravil jejich  bolest 

a aby je osvobodil od strachu a úzkosti. 
• Za oběti, aby cítily podporu a povzbuze-
ní ve společnosti. 
CO UDĚLAT

• Vyhledejte společenství nebo sdružení, 
kde zjistíte, jak můžete obětem zločinu 
pomoci.

• Pozvěte toho, kdo se stal obětí zločinu, 
do své církve nebo na osobní setkání. 

Úterý
Den restorativní justice
Modlitby

• Za spravedlivost a pokoj ve společnosti. 
• Aby Bůh dal moudrost soudcům a všem 
dalším autoritám justice. 

• Za zákonodárce, aby iniciovali zákony, 
které navrátí dřívější pachatele do spo-
lečnosti. 
CO UDĚLAT

• Založte studijní skupinku, která se bude 
věnovat základním principům restorativní 
justice. 

• Uspořádejte seminář o restorativní justi-
ci pro právníky, soudce a justiční pracov-
níky. 

Středa
Den podpory pro propuštěné vězně
Modlitby

• Aby propuštění získali možnost a pod-
poru znovu se navrátit do společnosti. 

• Aby společnost neměla strach podporo-
vat a přijmout propuštěné vězně.

• Aby propuštění získali sílu odolat všem 
nástrahám a pokušením. 
CO UDĚLAT

• Zeptejte se kaplanů a pracovníků věznic, 
jak můžete podpořit propuštěné. 

• Vytvořte skupinku pro propuštěné, která 
se bude týdně scházet. 

• Staňte se dobrovolníky vězeňského 
společenství. 

Čtvrtek
Den služby pracovníků věznic
Modlitby

• Za ochranu vězeňských zaměstnanců a 
jejich rodin. 

• Za spolupráci a respekt mezi zaměst-
nanci věznic a uvězněnými. 

• Za všechny, kdo ve vězeňství pracují, 
aby byli požehnání milostí a vytrvalostí. 
CO UDĚLAT

• Navštivte vězeňské pracovníky a dozor-
ce, nebo jim jiným způsobem poděkujte 
za jejich práci.

• Veřejně pochvalte pracovníky věznic za 
jejich službu pro společnost. 

• Pozvěte dozorce k vám do společenství 
a oceňte je. 

Pátek
Den podpory rodin
Modlitby

• Za rodiny vězňů, aby měli péči a podpo-
ru ve společnosti. 

• Aby oddělení vězňů od jejich blízkých 
neznamenalo zničení vztahů. 
CO UDĚLAT

• Navštivte rodiny vězňů, povzbuďte je a 
nabídněte praktickou pomoc. 

• Pomozte těmto rodinám při hlídání dětí, 
nebo s dopravou, aby mohli vězněného 
navštívit. 

• S vězeňskými kaplany a skupinami dob-
rovolníků podpořte manželské a rodinné 

semináře pro vězně (či propuštěné) a je-
jich partnery. 

Sobota
Den návštěv uvězněných
Modlitby

• Za vězně, aby přijali Boží lásku a nabíd-
ku „svobody“ v něm.

• Aby vězni našli naději a svobodu od 
strachu. 
CO UDĚLAT

• Navštivte vězně, kteří nemají pravidelné 
návštěvy. 

• Zúčastněte se vězeňské bohoslužby 
nebo studia Bible. 

Neděle
Den proměny
Modlitby

• Za vězně, propuštěné, oběti a jejich ro-
diny, aby byli proměněni mocí kříže. 

• Za více než 100 vězeňských společen-
ství po celém světě. 
CO UDĚLAT

• Pozvěte bývalého vězně, kaplana nebo 
toho, kdo byl obětí zločinu, do své církve, 
sboru, aby sdílel svou zkušenost s Boží 
láskou a spravedlností.

Uspořádejte setkání bývalých vězňů a 
jejich rodin 

V Týdnu modlitby a obnovy se ná-
rodní vězeňská společenství Prison 
Felowship International po celém svě-
tě sjednocují v modlitbách za všechny, 
kterých se dotýká zločin a jeho násled-
ky. Během toho týdne se věřící modlí a 
zároveň se seznamují s problémy v této 
oblasti. Modlitby jsou povzbuzením pro 
místní církve, aby se zapojily do prak-
tické pomoci obětem, pachatelům, pro-
puštěným.

Pamatujte na vězně, jako byste byli 
uvězněni s nimi

(Židům 13, 3)

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.
Nad Habrovkou 3
164 00  Praha 6
mvscr@centrum.cz
www.pfi.org
IČO: 22848061
číslo účtu: 243511614/ 0300
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TÝDEN MODLITBY A OBNOVY
1. 12. – 8. 12. 2013

V Týdnu modlitby a obnovy se národní vězeňská 
společenství Prison Felowship International po 
celém světě sjednocují v modlitbách za všechny, 
kterých se dotýká zločin a jeho následky. Během 
toho týdne se věřící modlí a zároveň se seznamují 
s problémy v této oblasti. Modlitby jsou povzbu-
zením pro místní církve, aby se zapojily do prak-
tické pomoci obětem, pachatelům, propuštěným.

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi
(Židům 13:3)

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.
Nad Habrovkou 3

164 00  Praha 6

mvscr@centrum.cz

www.pfi.org

IČO: 22848061
číslo účtu: 243511614/ 0300

TÝDEN MODLITBY A OBNOVY
1. 12. – 8. 12. 2013
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B ohatú ponuku našich vianočných 
letákov a rôznych produktov nielen 
pre deti nájdete na našich strán-

kach www.btm.sk pod záložkou Advent a 
Vianoce v oddelení Letáky. 

Ponuka je prehľadne usporiadaná, mali 
by ste sa v nej ľahko orientovať.

Ak Vás naša ponuka zaujme, môžete si 
letáky objednať priamo cez nákupný ko-

šík, mailom, telefonicky alebo písomne.
O našich novinkách Vás budeme pravi-

delne informovať. 
Ak si neželáte dostávať informácie o 

novinkách BTM, napíšte nám to na adre-
su btm@btm.sk

S pozdravom a prianím Božieho po-
žehnania na každý deň. 

                                                Tím BTM

Ponuka vianočných letákov - BTM



a
k
tu

a
lit

a

15

M
ilú spomienkovú slávnosť 
sme mali v našom zbore vo 
Svätom Petre v štvrtú sep-

tembrovú nedeľu, v obnovenej a 
zväčšenej modlitebni. S vďačnosťou 
v srdci sme chválili nášho Pána spo-
ločne so šiestimi bratmi a sestrami, 
ktorí pred 60 rokmi prijali do svojho 
srdca Pána Ježiša a svoje rozhod-
nutie spečatili dňa 30. augusta 1953 
svätým krstom v Bohatej s br. kaz. 
Deziderom Bartošom. S radosťou 
sme spomínali na tie krásne chvíle, 
keď sme stáli na brehu rieky v bie-
lom rúchu a vyznávali svoju vieru v 
Pána. Bolo nás deväť dievčat, štyria  
mládenci a jedna staršia sestra. Dve 
sestry a jeden brat nás už predišli 
do večnosti. Štyri sestry a jeden brat 
sa slávnosti nemohli zúčastniť pre 
veľkú vzdialenosť.

Slávnostné zhromaždenie otvoril 
modlitbou brat kazateľ Bálint Dóczé 
a privítal prítomných. 

Ako prvý vydal svedectvo brat 
Michal Ondrejov z Ostravy, ktorý 
prišiel i so svojou manželkou na 
toto slávnostné zhromaždenie. S 
radosťou spomínal na tie krásne 
časy, keď sa v jeho mladosti vzá-
jomne navštevovali okolité zbory 
tu v Nesvadoch, Bohatej, Marcelo-
vej a Komárne. Konali sa spoločné 
slávnosti, na ktorých sa zúčastňo-
vali všetci bratia a sestry z okolitých 
zborov. So svedectvom pokračoval 
brat Matej Uhrin z Marcelovej, ktorý 
tiež s vďačnosťou spomínal na tie 
krásne časy, keď ešte ako neveriaci 
mladík sa dostal do rodiny svojho 
strýka Mateja Uhrina do Komárna, 
ako mocne zapôsobila na neho tá 
láskavá rodinná atmosféra. Potom 

sa dostal do Marcelovej ako pekár 
a v tamojšom zbore rástol vo viere 
a spomínal, aké dobré rodinné pro-
stredie bolo medzi bratmi a sestra-
mi v zhromaždení. Tu prijal Pána 
Ježiša do svojho srdca. Spomínal, 
ako tento malý zbor s dvadsiatimi 
tromi členmi v roku 1959 postavil 
modlitebňu za pol roka, čo ľuďom v 
obcipripadalo ako zázrak. Jeden po-
predredný funkcionár povedal: „Po-
zrime sa na tých úbohých baptistov, 

za pol roka vystavili modlitebňu, a my 
za šesť rokov nevieme postaviť kul-
túrny dom v obci.“ I keď to boli ťažké 
časy, medzi veriacimi bola vzájom-
ná láska a vo všetkom si pomáhali.  
Potom pokračovala vo svedectve 
sestra Alžbeta Bathóová z Komárna, 
ktorá s vďačnosťou chválila Pána za 
Jeho milosť a lásku, ktorú doteraz vo 
svojom živote prežívala. Spomenula 
ten krásny pocit, ktorý prežívala pri 
ponorení vo vode, keď stála v rieke s 
bratom kazateľom a pozerala sa na 

slávnostné zhromaždenie na brehu 
rieky, na krstencov v bielom rúchu, 
na hudobníkov, ktorým sa trúby li-
gotali v slnečnom jase, akoby videla 
nebo otvorené a anjelov. Cítila vrúc-
nu túžbu hneď sa povzniesť do neba 
a tam naveky chváliť Spasiteľa. Ale 
teraz ešte ostala na zemi, lebo Pán 
jej dal poslanie. Zabezpečil jej veľmi 
dobré zamestnanie, a tak mohla po-
máhať finančne celej rodine. Ešte v 
mladosti na služobnej ceste utrpela 
ťažký úraz, ich osobné vozidlo sa 
zrazilo s nákladným autom a ju cel-
kom ochrnutú vytiahli z horiaceho 
vozidla. Pán Boh ju zachránil a  po-

stupne sa zotavila, aj keď zostala te-
lesne ťažko postihnutá. S Pánovou 
pomocou pokračovala v zamestna-
ní, kde jej vo všetkom vyšli v ústrety. 
Potom sa zapájala do činnosti pre 
zdravotne postihnutých a mala ra-
dosť z toho, že im môže pomáhať a 
prinášať im radosť. 

Vo svedectve pokračovala sestra 
Anna Ocotová z Tekovských Lužian, 
ktorá tiež vydala svedectvo o tom, 
ako jej Pán pomáhal v ťažkostiach 
až doteraz. Potom predniesla krás-
nu báseň. 

Radostne nám slúžil náš man-
dolínový súbor i so sprevádzaním 
spoločných piesní. Vo vrúcnych 
modlitbách sme ďakovali nášmu 
Pánovi za milosť, ktorú nám doteraz 
preukázal. 

Za jubilujúcich bratov a sestry sa s 
vďačnosťou  pomodlili bratia kazate-
lia Bálint Dóczé a Tibor Bánsky.

Spomienková slávnosť vo Svätom Petre
Alžbeta Bathóová

VER MU                                                  Ľudmila Hudecová

Je tu svet, cítiš, vidíš ho i počuješ,
okolo teba milióny volajúcich hlasov,
Každý z nich má meno, každý z nich vo svete niečo znamená.
Už nevieš, či správne žiješ,
premýšľaš, utrápene vnáraš prsty do vlasov,
tento huriavk, tento tlak nevládzu niesť tvoje unavené ramená.

Zostalo len zlomené srdce plačúce nad včerajším dňom,
cítiš sa bezcenný a slabý.
Tvoja myseľ zabudla na jediné a najdôležitejšie!
Je tu jedna Kniha, ktorá rozpráva práve o Ňom.
Prežil si to, čo žiješ ty, je to múdry Rabbi.
Zavolaj Naňho, tvoje kroky budú šťastnejšie!

Vždy pozdvihne ťa z tmy a prachu,
sám veľký Boh chrbát ti kryje,
Jeho dlane bezpečnejšie sú než múry nedobytného hradu!
Je ti svetlom, pri Ňom si sťa v mäkkom machu.
Len Mu ver, daj sa Mu do rúk, tvoj Boh sa za teba pobije!
Len Mu ver, daj sa Mu do rúk, satan nebude mať viac vládu.
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Seznam našich kazatelů v 
důchodu není příliš početný. 
Mezi několika jmény nelze pře-

hlédnout bratra kazatele Jiřího Šper-
la, který žije v Liberci, kde se také 
účastní na životě místního sboru naší 
BJB. 

V prosinci tohoto roku by měl v Boží 
milosti oslavit již 85. narozeniny. Když 
jsem měl možnost jej zase po čase 
navštívit, prožíval jsem to nesmírně 
vděčně. Nejen coby šéfredaktor Roz-
sévače, ale především jako bratr v 
Kristu, kolega ve službě, přítel. 

Setkání to bylo velmi radostné, ve 
vzájemném naslouchání, povzbuzo-
vání, v modlitebním ztišení. Nemoh-
ly chybět hluboké vzpomínky. Hned 
jsem zapnul diktafon. Co je typické 
pro vzpomínky, když Boží člověk 
stárne? Hovor se dotýká toho nejdů-
ležitějšího v životě: obrácení, znovu-
zrození. Tam jsou ty vzpomínky nejen 

nejhlubší, ale i nejpřesnější a snad i 
nejpřesvědčivější. Dětství a dospívá-
ní na Šumavě pod vlivem Římsko-
katolické církve, v mládí již protes-
tantský vliv, na jaře 1945 při kopání 
zákopů na Moravě pak setkání s 
Lubošem Louckým a Evangelickou 
církví metodistickou. Poprvé slyšení 
jasného evangelia. Potom kontakt s 
českobratrskou církví evangelickou v 
Praze – Kobylisích. V dalších letech 
vojenská služba a setkání s armád-
níky Burešovými (Armáda Spásy) a 
posléze návštěva baptistického sbo-
ru v Brně na Smetanově ulici. A bratr 
Šperl při vzpomínkách najednou zvý-
ší hlas: „Hned jsem poznal, že tady 
jsem doma!!!“ A hned připojuje: „A 
ta návštěva baptistického sboru v 
Brně byla pro celý můj další život 
rozhodující.“ Tak mu bylo obecen-
ství bratří a sester baptistů nesmírně 
blízké a vzácné. Proto v něm zůstal a 
věrně zůstává dodnes. 

A vzpomíná na krásné vztahy v 
české baptistické rodině. Nejen s 
bratrem kazatelem Pavlem Titěrou, 
který také uvěřil v Armádě Spásy, ale 
celou řadou dalších. Přesto se ptám: 
„Bratře, co tě nejvíce oslovilo na bap-
tistech?“ „Především vzájemná láska 
bratří a sester v brněnském sboru, 

jejich touha být spolu, v obecenství. 
Tam byl skutečně život!“

Závěrečná otázka pak zněla: „Co 
bys přál naší Bratrské jednotě baptis-
tů dnes?“ Bratr Šperl neváhá: „Pravý 
život z Krista! To především! To je 
podstatné. A jestli tomu tak není, 
tak jí přeji Ducha obnovy!“ 

Bratru Jiřímu Šperlovi jsem mohl 
poděkovat za jeho celoživotní službu, 
ze které jsem byl nejen já osobně, ale 
i mnozí spolu se mnou velice obo-
haceni. Mohl jsem mu přát hojnost 
Božího požehnání, pokoje, lásky a 
milosti v dalších dnech života.

S jubilantem rozmlouval 
Jan Titěra

Bratr kazatel 
Jiří Šperl 
se dožívá 85 let

Skutečný život

Silný jako tenkrát
(Jozue 14, 10)  „Nuže hle, Hospodin mě 

uchoval naživu, jak přislíbil.“ Čtyřicet pět 
let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto 
promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval 
pouští. A hle, je mi už osmdesát pět let.
Ve verších 11 – 12 dále čteme:  „Ale ješ-
tě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, 
když mne Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes 
stejná, jako byla tehdy, abych bojoval, 
vycházel a vcházel. Nuže, dej mi to poho-
ří, o němž mluvil onoho dne Hospodin. 
Slyšel jsi přece v onen den, že jsou tam 
Anákovci a velká opevněná města. Snad 
bude Hospodin se mnou a podaří se mi 
podrobit si je, jak mluvil Hospodin.“

Silný jako tenkrát! Káleb byl jiného 
ducha nejen v mládí, ale i ve stáří. Byl 
plný vitality, nadšení a vnitřní síly. A co ve 
stáři chtěl? Důchod, klid a ať slouží i jiní, 
já už jsem udělal dost. 

Zde vidíme Káleba po čtyřiceti letech 
na poušti a dalších  pěti letech bojů.  Sto-
jí na stejné křižovatce, vidí stejná opev-
něná města Anákovců, jako  když byl 
vyslán coby mladý zvěd Mojžíšem. Je 
mu osmdesát pět let a přesto neztratil 
nejen nic ze svých sil, ale ani nic ze zaslí-
bení, která dostal, ale která přesto ještě 
musí být vybojována. Nejsou to zaslíbení, 
která jej nebudou nic stát, ale zaslíbení, 
která  neopustil ani po desítkách  let. A 
Káleb získává  Chebrón  pro  sebe  a  své  
potomky,  kteří  na tomto  území  zůsta-
nou  až  do babylonského exilu.

Káleb  nás  musí  fascinovat  svou vita-
litou, sílou a svěžestí. On ale byl takový i 

v mládí, což nám napovídá něco o jeho 
charakteru a vztahu s Bohem, který měl. 
Bůh, který Káleba zachoval při životě, 
zatímco  všichni jeho  vrstevníci  zemřeli  
na poušti většinou přirozenou smrtí, mu 
dal  také dostatek  síly,  aby  mohl  dokon-
čit  dílo,  které  pro něj připravil.

Bláznivé je, myslet si, že starší lidé se 
už nemohou učit. Schopnost učit se, se 
neopotřebovává.  

Když slunce zapadne, vyjdou hvězdy 
– takže můžeme nejvíce zářit v závěreč-
ných kapitolách svého života. Stáří napl-
něné  zkušenostmi a  hloubkou prožité-
ho vztahu a života  s Bohem je jednou 
z největších a nejvýmluvnějších důkazů 
Boží  existence. Modlitby těch,  kdo  celý 
život prožili ve věrnosti a oddanosti Bohu,  
mají většinou  zcela  jiný  rozměr  a  váhu.  
Proto potřebujeme  i  Káleby  osmdesáti-
leté  a devadesátileté. S odvahou  dokon-
čit  své poslání a inspirovat další. 

Ve službě Boží, na Boží vinici, v Kris-
tově církvi nejsi zařazen na druhou neu-
žitečnou kolej kvůli věku, ba naopak se 
posuneš na další úroveň služby určené 
v daném věku.  Jeden z dnešních světo-
známých Kálebů je americký evangelista 
Billy Graham,  který před několika týdny 
vydal krátce před svými 93. narozenina-
mi svojí 30. knihu. V ní pod titulem „Na 
cestě k domovu“  se vyrovnává se smys-
lem stáří a píše: „Celý život jsem byl vyu-
čován, jak mám jako křesťan zemřít, ale 
nikdo mne neučil, jak mám žít v posled-
ních letech života. Nikdo tě nepřipraví na 
osamělost, utrpení a zármutek ze ztráty 

milovaného partnera. Bůh ale má svůj 
záměr, proč nás zde na zemi ještě nechá. 
Jinak by nás vzal do nebe mnohem dří-
ve. Nejcennější dědictví  pro děti a vnuky 
nejsou peníze či materiální statky, nýbrž 

„charakter a víra“. Přesně to můžeme říci 
o Kálebovi, že zanechal po sobě dědictví 
zbožného charakteru a živé víry v akci. 

Není po všem, dokud Bůh neřekne, že 
je po všem, a pokud On „tak neřekl“, pak 
žij každý okamžik co nejplněji! „Čím star-
ší housle, tím lepší tón,“ proto vezmi svůj 
smyčec a hraj. Když někdo řekl osmde-
sáti devítileté básnířce Dorothy Duncan, 
že prožila „plný život“, ostře odpověděla: 
„Neopovažujte se zasouvat mě do minu-
losti!“ Pokud nejsi příliš starý na to, aby 
ses učil, a pokud jsi neztratil své nadšení, 
pak ještě „v šedinách můžeš nést plody“. 
Je to na tobě. Pokud můžeš dýchat, mod-
li se! Pokud můžeš mluvit, povzbuzuj dru-
hé! Pokud jsi schopen vzpomínat, sdílej 
se o svou moudrost. Vzpomínáš na stvo-
ření? Je úžasné, co Bůh může udělat v 
pouhém jednom dni. Proto Mu dej všech-
ny dny, které ti zbývají. A také věř: Žalm 
92, 14 – 16: „Ti, kdo v domě Hospodino-
vě jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích 
našeho Boha,  ještě v šedinách ponesou 
plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, 
že Hospodin je přímý.“

Nick LicaBýt jako Káleb i ve stáří
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Obsah uvádza 
názov článku, autora, stranu 
a číslo časopisu v roku 2013

Úvodníky
Bojíme sa vodcovstva? (T. Hanes) 3/8
Hřivny, koruny, eura (P. Novosad) 3/9
Kdo je kdo? (J. Titěra) 3/1
Kdo ti pomůže, když ti satan ukradl oděv 
(N. Lica) 3/5
Nebeský bezdomovec (Ľ. Pál) 3/10
Nezáväzné záväzky (S. Kráľ) 3/2
Rodičovství přímo z nebe (N. Lica) 3/7
Už ti zahořelo srdce? (P. Coufal) 3/3
Vieme komunikovať s Bohom? 
(B. Uhrin) 3/4
Zdravý a bohatý? (M. Tobák) 3/6

Duchovné úvahy
Apoštol Pavel měl jedinou vášeň 
(A. Silesius) 6/9
Boží odměna (N. Lica) 8/10
Bůh chce naše štestí (R. Ruthe) 6/1
Bůh nám dal čestné místo 
(J. Blannchard) 5/1
Co vás činí šťastnými (N. Lica) 8/1
Čo ste sa naučili, to robte (J. Stupka) 8/2
Dialog Abrahama s Bohem (V. Pospíšil) 19/4
Gore ot  uma (P. Kondač) 7/1
Klade na nás Bůh velké požadavky? 6/8
Krev z Kristových ran nikdy nic nenahradí! 
(V. Pospíšil) 4/3
Ladenie (Ľ. Počai) 7/3
Modlící se Anna (V. Pospíšil) 19/4
Najcennejší rozhovor (J. Stupka) 8/4
Poselství prázdného hrobu (N. Lica) 6/3
Pravá velikost (překlad E. T.) 5/5
Prebuď sa, kto spíš (J. Szőllős) 4/1
Príď a nasleduj ma (T. Blondel) 12/2
Prišiel Boží Syn 8/10
Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma 
(E. Hlačoková) 19/3
Provedu je, obrátím před nimi tmu 
v světlo (M. Plotěná) 7/2
Rieka a púšť (B. Ferrero) 7/5
Soľ nad zlato (Ž. Praženicová) 11/2
Stvor mi čisté srdce, Bože... (W. Busch) 6/5
Vďačnosť za zbor (js) 7/9
Veľkonočné zamyslenie (J. Pribula) 9/3
Vysoko a hluboko (D. Block) 7/1
Z Jeho plnosti jsme obdarováni 
(M. Horáčková) 8/1
Zamyslenie nad žalmami (J. Stupka) 13/9

Úvahy od D. a G. Wilkersona
Boží poklady nevyčíslitelné hodnoty 
(D. Wilkerson) 6/6
Boží přízeň vede k nebezpečnému životu 
(G. Wilkerson) 11/3
Chudej člověk úpí k Bohu (D. Wilkerson) 6/9
Jediný způsob jak se stát svatým 
(D. Wilkerson) 7/4
Můžete mít Pána Ježíše tolik, kolik chcete 
(G. Wilkerson) 13/1
Nejsme doma (D. Wilkerson) 6/10
Nezanedbávej své bdění na modlitbách 
(D. Wilkerson) 7/3
Očistné probuzení (D. Wilkerson) 17/9
Přinášet Pánu Bohu to nejlepší 
(D. Wilkerson) 13/4
Střez svou náklonnost k Němu 
(D. Wilkerson) 11/3
Útěcha od otce (D. Wilkerson) 8/7
Vlažné srdce (G. Wilkerson) 8/1
Vykročit ve víře (G. Wilkerson) 11/1
Zvrácené priority (D. Wilkerson) 9/5

Tematické články
Biblická nahota (M. Klepáček) 4/5
Blaze chudým v duchu (přel. E. T.) 5/6
Bojíme sa vodcovstva? (JS) 4/8
Bůh slyší okamžitě (V. Pospíšil) 9/4
Co dělají, když jsou on-line? (V. Vácha) 7/7
Co s korunami, eury? (M. Titěra) 4/9
Čtyři falešné představy, které ničí vedoucí 
5/8
Dar vedení v církvi (přel. E.T .) 4/8
Duch a moc 6/8
Důležitost Písma v mém životě (N. Lica) 17/1
Chyby ve výchově dětí (H. Derksen) 6/7
Jak zachránit (svoji) rodinu? (B. Graham) 6/2
Kdo jsem? (M. Kern) 4/1
Komu, alebo čomu venujeme svoj čas? 
(J. Kováč) 8/7
Komunikace s Bohem (V. Pospíšil) 6/4
Kresťanský pohľad na kritizovanie na 
internete (R. T. Čižmár) 8/5
Málo se modlíme konkrétně 
(P. Mečkovský) 6/4
Modlitba Otče náš 4/4
Môžem žiť v cirkvi nezáväzne? (D. Králjik) 4/2
Nahý uprostřed šestiticícového davu 
(J. Titěra) 4/5
Nebeské bohatstvo (Ľ. Počai) 5/10
Nebeský bezdomovec (V. Pospíšil) 4/10
Nehoríš - nežiješ (J. Stupka) 4/3
Odluka v naši současné situaci 
(J. Gondáš) 18/2
Plnost Ducha svatého (N. Lica) 10/5
Rozdávajme bohatstvo, ktoré máme 
od Boha (J. Szőllős) 4/6
Smí křesťané dělat dluhy? 
(přel. E. Titěrová) 5/9
Vedieme naše deti k Bohu? (M. Fraňo) 4/7
Vůdce (V. Pospíšil) 4/8
Základní pilíře šťastného manželství 9/2
Základom pre vodcovstvo je charakter, nie 
charizma (R. Warren, prel. J. Králová) 5/8
Zisk (Ľ. Počai) 4/9

História
400 let Bible kralické (V. Pospíšil) 19/2
Dvoje Velikonoce (V. Pospíšil) 9/4
Habáni 19/1
Křesťanství na Veľké Moravě 
(V. Pospíšil) 18/6
Mistr Jan Hus (V. Pospíšil) 18/6
Psal se 5. květen 1945 (V. Pospíšil) 13/5
Všichni na jednom jevišti 
(Wikipedie) 14/5

Svedectvá – skúsenosti
Abys mohl být užitečný, užitečná 7/6
Bohatstvo, alebo chudoba? (Doch) 13/6
Boží slovo má moc 12/1
Co když tě přepadnou pochybnosti? 
(M. Horáčková) 8/5
Deň matiek (P. Makovíni st.) 11/5
Díky Bohu věřím (S. Štingl) 10/3
Hnevajte sa, ale nehrešte 11/1
Jak správně vést? (E. Vekas) 7/8
Jdu s důvěrou (M. Horáčková) 10/7
Neobyčajná životní cesta 
(překlad E. T.) 7/5
Podělili jste se s námi 10/2
Podivuhodné Boží obdarování 
(E. Titěrová) 7/10
Príležitosť a dobrodružstvá (Ľ. Počai) 14/7
Prosím vás, vy kto ste? (F. Kříž) 11/1
Rozdávali jsme Nové zákony (D. Adam) 11/2
Sdílení evangelia v praxi (M. Horáčková) 10/2
Srůstáme v jednu bytost (K. Tada) 12/5
Střídání času (V. Pospíšil) 12/1

Taký dobrý je náš Pán 15/3
Uhol pohľadu (M. Kešjarová) 7/5
Vánoční dvoreček na Vinohradech 
(E. Poloha) 10/2
Vánoční zloděj (přel. E. Titěrová) 6/10
Vianočné posolstvo na ZŠ 
(M. Kešjarová) 10/2
Vianočný darček, ktorý sa nedá kúpiť 
(T. Borošová) 7/10
Vytrhol ma zo života tmy (M. V.) 16/3
Zázrak, alebo... (EP) 13/6
Život navzdory Parkinsonu 
(přel. E. T.) 8/6

Misia
Andělský strom 11/10
Barmští přátelé na návštěve (-jnm-) 2/5
Esoterický festival v Praze 
(L. Hallerová) 14/6
Evanjelizace ProChrist 2013 (J. Titěra) 12/6
Misia Európskej baptistickej federácie 
(D. Kraljik) 2/9
Misia s mamičkami v Petržalke 
(B. Šalingová) 19/5
Misijní autobus (P. Novosad) 18/8
Misijní konference BJB - Vysoké Mýto 
(P. Novosad) 18/8
Moje služba na Esoterickém veletrhu 
(V. Lamr) 14/6
O nás nejde! (S. Cekov, Ľ. Kráľová) 8/9
Pět tváří zdi (E. Toužimská) 9/10
Práca na Božom diele prináša radosť 
(M. Barger) 12/10
Problémy a perspektivy misie (S. Kráľ) 12/4
Proč Čína potřebuje Krista 
(přel. E. T.) 16/4
Reportáž z benefičního koncertu Pět tváří 
zdi 10/10
Služba vězňům v době Vánoc 9/10
Spolu na kolenách za hynúce duše 
(S. Kráľ) 2/6
Zájezd do Arménie (M. Kern) 9/8
Zvěstují evangelium všem národům 
(A. Kouřimská) 10/9
Žijeme v Chorvatsku. Svědectví ze života 
misionářů (M. Horáčková)  14/2

Správy
BWA posiela pomoc do Ugandy 
(prel. S. K.) 17/6
Evropa je otrokem svých dluhů 
(přel. E. T.) 16/4
Internetové noviny – Křesťan Dnes Plzeň 16/6
Iránsky kazateľ Youcef Nadarkhani (opäť) 
prepustený 13/3
Ježíš to viděl zcela jinak 16/4
Koncil Európskej baptistickej federácie bude 
v Bratislave 16/7
Konferencia európskych cirkví 16/7
Medzinárodný baptistický teologický 
seminár IBTS hľadá nového rektora 17/7
Prečo evanjelikáli rastú 
(prel. R. T. Čižmár) 16/6
Smrt manžela je považována za kletbu 16/4
Stanovisko Evanjelickej aliancie v SR 17/8
Svetová baptistická aliancia prijala nových 
členov 17/7
V Evropě probíhá občanská iniciativa Jeden 
z nás - One of us 16/7
Ze světa - Irán, Aganistan 18/9
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Zbory
Aktuální téma 12/9
Bez kompromisu v Kroměříži 
(J. Jackanič) 2/10
Co s peňezi od státu? (anketa) 11/6
Den detí v Tyršáku (B. Žitná) 12/8
Desať rokov po novom 15/7
Díkuvzdání v novém (V. Dušek) 19/9
Drahé sestry,... (H. Včeláková) 18/4
Dvacetiletí Exulanta (J. Bistranin) 19/7
Chceme byť nezávislí od štátu? (S. Kráľ) 11/6
Jiný úhel pohledu (P. Coufal) 10/6
Koncert u milosrdného Samaritána 
(P. Kondač) 12/7
Konference odboru sester BJB v ČR 
a SR 18/4
Litoměrice (V. Malý) 9/7
Mládežnícka konferencia B. Bystrica 2013 
15/1
Ohlédnutí za evropskou konferencí sester 
(V. Černíková) 7/8
Osada Lahovičky (L. Šíp) 9/7
Oslavy výročí 400 let od vydání Bible kralické 
11/8
Pomoc BJB při likvidaci škod 
(T. Magda) 14/1
Príležitosť prezentovať vašu službu na 
mládežníckej konferencii 17/2
Proč BJB odmítla peníze z tzv. cirkevních 
restitucí? (M. Kern, J. Gondáš, M. Titěra, 
T. Mrázek) 9–10/6
Proč jsme se rozhodly obnovit setkání 
sester? 8/9
Prohlášení Výkonného výboru BJB v ČR 9/6
Račkova chata (V. Pospíšil) 13/9
Rodinný tábor pod hradom Červený Kameň 
(M. Kešjarová) 2/8
Senior klub na kolesách (P. Pivka) 11/7
Spievaj Pánovi, duša, spievaj! Aleluja! 
(K. Bachletová) 15/7
Spomienková slávnosť vo Svätom Petre 
(A. Bathóová) 15/10
V Aši se radovaly nejen děti (V. Dušek) 12/8
Zbor v Banskej Štiavnici vás pozýva na 
dovolenku (S. Jančula) 16/3

Gratulácie, spomienky
100 let života Cecilie Růžičkové 
(V. Černíková) 14/4
55 let ve společné službě Pánu 15/9
70. výročí úmrtí kazatele Theofila Malého 
14/4
80 rokov života brata Julka Kremského 
(M. Kevický) 16/2
90. narodeniny oslavuje ocko v nebi 
(J. Cihová) 15/5
Bratr kazatel Daniel Průša slaví 90 let 
(J. Marek) 14/9
Bratr kazatel Jan Bistranin slaví 60. 
narozeniny (B. Fajmon) 13/1
Být jako Káleb i ve stáří (N. Lica) 16/10
Ja a môj dom sme slúžili Hospodinovi 
(Šramovci) 19/2
Manželské výročí Františka a Františky 
Hruzových (J. Maryška) 15/9
Martin Luther King Jr. - Mám sen... 
(P. Coufal) 10/8
Rozloučení se sestrou Alenkou Mečkovskou 
(E. Mečkovská) 13/3
Rozlúčka s mojou najdrahšou mamenkou 
(dcéra Ester) 15/9
Sestra Aťka Ottová-Ondrejová u Pána (J.O.) 
13/8
Skutočný život - Bratr kazatel Jiří Šperl se 
dožívá 85 let 16/10
Spomienka na brata Janka Šalinga 16/5
Století výročí Marie Brandové 
(L. a L. Brandovi) 13/8
Stopy brata Janka Šalinga (S. Kráľ) 16/5
Valéria Šalingová (V. Pospíšil) 14/9
Vladko, si tam? (P. Kondač) 15/5

Životné jubileum (E. Bachletová) 14/8

Redakčné oznamy / Ponuky
Detská misia 14/10
Fotominisúťaž Rozsievača (S. Kráľ) 17/4
Chata v Račkovej doline vás pozýva 15/6
Choď na misiu, alebo niekoho pošli - Nová 
kniha 19/9
Inzercia - Noemi, Radio 7, Koncert 18/7
Inzercia - Ostrov pokladů 18/5
Inzercia – Noemi 18/8
Konferencia BJB v Račkovej 18/9
Letné tábory 2013 15/6
Mládež pre Krista vás pozýva 16/6
Ponuka vianočných letákov – BTM 14/10
Nabízíme sbírku básní 
Tomáše Mečkovského 17/6
Návraty - Vzpomínky 
MUDr. Jána Sirackého 13/7
Pokojná plavba – literatúra 19/8
Pomoc při kompletaci archivu Rozsévače 
17/3, 17/4, 17/5
Pozvání na Seminář křesťanského 
poradenství a pastorace 18/8
Pozvánka – 60. výročí vykonstruovaných
procesů s kazateli BJB 17/6
Pozvánka do Račkovej doliny 18/7
Pozvánka na letní tábory 18/5
Príspevky do časopisu 17/4
Prosba o pomoc při kompletaci archivu 17/2
Předplatné na rok 2013 - Zasílání příspěvků  
17/2
Příspěvky do časopisu a témata vydání 18/8
Rádio7 18/9
Redakční informace 12/10
Rozsévač/Rozsievač 2013 17/3
Sdělení redakce 17/6
Seznamovací horolezecký pobyt 
pro nezadané křesťany 18/7
Témata příštího vydání 17/3
Témata příštího vydání 17/5
Témata příštího vydání 17/6
Vánoční přání redakční rady Rozsévače 
(J. Titěra) 4/10
Víkend pro manželské páry 18/9
Worship Festival s M. Redmanom & M. 
Smithom (M. Macek) 12/8
Z redakce 16/7
Zasílání příspěvků 18/1
Zasílání příspěvků a témata 16/9
Zasílání příspěvků do časopisu 16/7
Zasílání příspěvků do časopisu 17/3
Zasílání příspěvků do časopisu 18/5

Rôzne
A přesýpací hodiny běží stále rychleji 
(J. Akers - překlad E. T) 8/3
Akého prezidenta SR si prajem? 
(R. Čižmár) 15/8
Biblia a mobil 7/9
Bůh, který se pokořuje 13/4
Campfest oslavuje vo veľkom 
(M. Paštrnáková) 16/6
Co Evropa potřebuje? 
(M. Horáčková) 11/9
Český biblický institut (J. Titěra) 2/1
Človek v studni (B. F.) 7/4
Čo sa skrýva v myšlienkach? (red.) 9/4
Ďalší deň (B. F.) 8/4
Ďalší krok Rádia 7 (S. Kráľ) 16/1
Deset velkých slov papeže Benedikta XVI. 9/4
Duchovný rast a my (S. Kráľ) 2/3
Finanční kompas 16/9
Institut TCM International 18/3
Izrael, prosinec roku 2012 (R. Netanel)
Je možné mať jednotu v rôznorodosti? 
(S. Kráľ) 10/9
Jsem Ti blíže, než si myslíš (přel. E. T.) 6/6
Kdo uzdravi českou společnost 
(J. Titěra) 10/8
Když si mladiství vezmou život 

(přel. E. T.) 7/6
Kolik lidí věří v Boha? 9/1
Křesťanská turistická agentura Mesites
Milost po celý život 11/4
Minikonferencia sestier v Lyone 
(R. Maďarová) 12/3
Mládež pre Krista vás pozýva 16/3
Mládežnícka konferencia B. Bystrica 
– Prečo? 2/4
Najvzácnejšie kvety 11/5
Národný pochod za život 2013 14/7
Naše víra (A. Intrater) 10/1 
Neboj se! Týden modlitby a obnovy 13/10
Neil Alden Armstrong 1930-2012 18/1
Největší přikázání (N. Lica) 10/4
Několik myšlenek o Bibli (J. Heller) 9/5
Netradiční „půlnoční“ (V. Malý) 2/2
Oblakový sloup (E. Santero) 10/1
Odrobinky (J. Havera) 15/4
Ohlasy zo stretnutia manželských párov v 
Račkovej doline 14/3
Otec nedrží v ruce lupu (T. Ferguson) 10/4
Otvorenie expozície sestier Royových 
(P. Trúsik) 17/9
Potom řekl Bůh 8/4
Pravdy písma 11/4
Príbeh jedného obrazu (M. Fraňo) 19/3
Proč by měli křesťané číst korán 
(přel. E. T.) 7/2
Proč jsou v Bibli životopisy? (N. Lica) 7/6
ProChrist 2013 17/3
Přání odboru sester (H. Včeláková) 13/1
Předvolební kampaň nabírá na obrátkách 
10/8
Snehové vločky (P. Kondač) 13/1
Stále více bílých se cítí znevýhodněno (E. T.) 
8/2
Své vánoční písně zpívejme jen šeptem (E.T) 
19/10
Svetová konferencia mladých baptistov 2/7
Svetový deň modlitieb v roku 2013 (SDM) 
15/2
Tři dimenze (A. Liberman) 10/1
Úspešné ukončenie festivalu 
(J. Bruncková) 13/8
V Česku odstartoval kurz Alfa 15/8
Vyčištěná okna (E. Titěrová) 15/2
Zrcadlo manželství (Brněnská misie) 11/2
Žalm 23 11/4

Básne
Boží svrchovanost - Iz 40, 12 – 15, 20/8
Ešte som sa nenaučil čakať 
(M. Kondač) 11/3
Chléb vezdejší - báseň (V. Pospíšil) 20/9
Chodenie v pravde - báseň 
(J. Kučera) 20/3
Jan Hus - báseň - M. Konopnická - 19. století, 
(Přel. V. Pospíšil) 20/6
Jednoho dne budu doma (T. Smith) 20/1
Miesto smrti život - báseň (O. Betko) 12/2
Miluje tebe! - báseň (M. Rafajová) 20/2
Naše Vánoce - báseň (P. Strauch) 7/10
Plač ruže - báseň (S. Baláž) 20/7
Pomôž mi - báseň (J. Kučera) 17/1
Pomôž mi - báseň (J. Kučera) 6/6
Pozvanie - báseň (S. Baláž) 20/10
Slova moc - báseň (S. Baláž) 20/4
Slova moc - báseň (S. Baláž) 9/1
V bílém tichu - báseň (M. Rafajová) 10/1
Vděčnost - báseň (V. Pospíšil) 20/5
Ver mu - báseň (Ľ. Hudecová) 15/10
Vím, že Vykupitel můj živ jest 
(M. Rafajová) 11/4
Vstúpiť do komnaty ticha (M. Kondač) 17/1
Vůne jara - báseň (V. Pospíšil) 15/4
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Vánoce jsou pro křesťany nebez-
pečným svátkem. V každém pří-
padě v zemích, kde jsou křesťa-

né pro svou víru pronásledováni. Vá-
nočními oslavami se stávají křesťané 
středem pozornosti veřejnosti a musí 
se obávat násilných přepadení ex-
tremisty nebo státními orgány. Vždy 
znovu dochází k zatýkání a atentátům, 
tak jako v minulých letech v Nigerii a 
Egyptě. Více než 200 mil. křesťanů 
nemůže svobodně projevovat svou 
víru. Tím se stávají největší proná-
sledovanou křesťanskou skupinou. 
Mnozí jsou pronásledováni, mučeni 
a zabíjeni.

Ohnisko Indie
V indickém Spolkovém státě Oris-

sa jsou zvláště ve vánoční čas mo-
bilizovány četné bezpečnostní síly k 
ochraně křesťanské menšiny. Také 
církevní sbory samy zvyšují svá 
ochranná opatření pomocí privátních 
strážníků a bezpečnostních kamer. 
Aby bylo zabráněno nepokojům, byl 
v distriktu Kamahal k 25. 12. vyhlášen 
zákaz vycházení. Všechny obchody 
zůstaly zavřeny, veřejný provoz ztichl. 
„Nemohli jsme kostel vyzdobit ani v 
předcházejících dnech,“ vzpomíná 
jeden z obyvatel. Ze strachu z pře-
padení nedovolili rodiče dětem trhat 
květiny pro dekoraci. Teprve několik 
dní po 25. prosinci se odvážili věřící 
přijít do Božího domu. Avšak zažeh-
nout svíce se nikdo neodvážil, natož 
zanotovat nějakou vánoční píseň. Vše 
bylo velmi smutné. Ale všude byl klid, 
což nebylo samozřejmé po násilných 
výtržnostech v roce 2008, kdy o život 
přišlo asi 500 lidí a tisíce lidí zůstalo 
bez přístřeší, protože hinduističtí ex-
trémisté jejich domy spálili. 

Nepál: ztlučen sousedy
Vánočních písní se musel také zřek-

nout křesťan Tenzing z Nepálu, tvár-
něném hinduisticky. „Jediné, co pů-
sobilo vánoční náladu, byl sníh, který 

napadl v hlavním městě  Kathmandu. 
Zpívali jsme šeptem za zataženými 
záclonami chorály a tiše jsme před-
čítali dětem vánoční historii. Musíme 
být velmi opatrní. Kdyby sousedé 
něco zpozorovali, byli bychom biti.“ 
Nyní se chce Tenzing odstěhovat se 
svou rodinou do provincie Gorkha, 
kde budou moci poněkud svobodně-
ji projevovat svou víru. „Naši přátelé 
se tam mohou bez zábran vzájemně 
navštěvovat o Vánocích a děti mohou 
předvést hru s jesličkami,“ to Tenzing 
ví a žasne. „Dokonce i nevěřící přij-
dou ke křesťanským Vánocům.“

Bhutan: Setkání v domech
V Bhutanu, zemi ve východních Hi-

malájích, kde buddhismus je státním 
náboženstvím, není sice povolena 
stavba kostelů, ale praktikování víry 
je povoleno. Křesťané se setkávají ve 
svých domech. Zpívají chorály, mod-
lí se, slaví Boha. Také nevěřící jsou 
pozvání, i zástupci úřadů jsou občas 
mezi nimi. 

Nigerie
O společenství se jedná také věří-

cím v nejvíce zalidněném státě v Afri-
ce v Nigerii. K bohoslužbě se scháze-
jí především v křesťansky tvárněném 
jihu 25. prosince. Lidé se svátečně 
obléknou a vzájemně se zvou k vá-
nočnímu pohoštění. Ale přesto se 
stále obávají, aby se nestali obětmi 
teroru islámských milicí. Snad nikde 
na světě nebylo tolik bombových 
útoků na kostely jako v Nigerii. V 
předminulém roce bylo o Vánocích 
usmrceno tisíce lidí. 

Irák: Strach z útoků
Také v Iráku se musí křesťané vy-

zbrojit ve sváteční dny před útoky 
islámských extremistů. Proto tisíce 
křesťanů uteklo buď do ciziny, nebo 
kurdský sever. 

Ti, kteří zůstávají, slaví Vánoce jen 
v místech, kde je zajištěno největší 
bezpečí. K ochraně byly zbudovány 

okolo kostelů v Bagdádu a Mossulu 
tři metry vysoké betonové zdi. Irák 
je stále víc zmítán četnými útoky, při 
kterých zahyne mnoho lidí. 

Severní Korea: 
O Vánocích 60 000 lidí v pracov-

ních táborech
Komunistická Severní Korea po-

stupuje zvlášť tvrdě proti křesťanství, 
které považuje za nebezpečný vliv 
západu. 600 000 křesťanů je drženo v 
pracovních táborech. Křesťané v Se-
verní Koreji mohou jen snít o spole-
čenství se stejně smýšlejícími, nebo 
o společně slavených vánočních 
bohoslužbách. Nic zde neukazuje 
na Vánoce. Nikde nelze vidět nějaké 
vánoční dekorace. Jen lidé, kteří žijí 
blízko čínské hranice, mohou vidět 
světelné řetězy na čínské straně. Na 
hranici s Jižní Koreou osvítili křesťa-
né vysokou věž z metalu ve formě vá-
nočního stromu s obrovským křížem 
na špici, který křesťanům na druhé 
straně měl ukazovat jejich spřízně-
nost. Křesťanům v Severní Koreji v 
městě Kaesong při hranici - odkud 
bylo dobře vidět nadměrně vysoký 
vánoční strom - se zdálo, že zvlášť 
jasně svítí ve vánočních dnech.

Vzdálené přání
Tichá noc? Slavit Vánoce v rodině 

a s druhými křesťany? Pro miliony 
křesťanů na světě je to jen vzdále-
ným přáním. Od prvních vánočních 
svátků se nic nezměnilo. Ale také 
to druhé je pravdou: Kníže poko-
je, Zachránce, Spasitel zůstává se 
svými věrnými – také při oslavě Vá-
noc v tomto roce.

               Z Idey přeložila E.T.

SVÉ VÁNOČNÍ PÍSNĚ 
ZPÍVÁME 
JEN ŠEPTEM



Fotografie publikované v tomto čísle sú zo zdrojov:
www.christianphotos.net

www.creativemyk.com
www. bigphoto.com 

Marie Horáčková a archív redakcie.

Pozvanie
Dnes je ten čas,
keď môžeš ešte prísť.
Na hostinu Pán volá nás,
všetko je hotové, stačí len ísť.

Hodovníkov je však málo,
no predsa to za to stálo,
rýchlo sa rozhodnúť,
na biedu sveta zabudnúť.

Kráľ kráľov Ťa pozýva!
To po celom svete sa ozýva.
Ten, kto počuje tento hlas,
nech hneď ide, možno je to už posledný raz.

Stanislav Baláž


