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Rozhodnutie
pre život
Co znamená
umírání a smrt
Kdo odloučí mne
od Tvé lásky
„Neděste se, byl vzkříšen, není zde,
ale jděte a řekněte jeho učedníkům:
Jde před vámi do Galileje…“
(Mk 16, 6-7)

Smrt a život

Reportáž

Bůh na čtvrtou
Text z listu Efezským 3,14 – 21

Děkujeme Pánu Bohu za to, že rozdělením Československé republiky
zdaleka nebyly zpřetrhány všechny svazky a spolupráce bratří a sester
BJB v Čechách i na Slovensku stále trvá. Společně vydáváme časopis
Rozsévač, neustala spolupráce českých a slovenských sester a v letošním roce se ke společné práci přidávají i odbory mládeže obou zemí.
Ve dnech 24.– 26. října 2014 uspořádal odbor mládeže ČR
ve spolupráci s brněnským sborem československou konferenci
mládeže BJB.
Přípravu a průběh konference nám přiblížil
bratr Jan Jackanič, vedoucí odboru mládeže
BJB ČR.
K uspořádání společného setkání nás vedla
touha připomenout mladým lidem na obou
stranách hranice, že stále máme mnoho
společného, řešíme podobné problémy, klademe si v životě stejné otázky, vztahy mezi
českou a slovenskou mládeží jsou v posledních létech stále intenzivnější.
Na konferenci se zaregistrovalo přes 660
účastníků, z toho více než 200 ze Slovenska,
ostatní z Čech a Moravy. Na nedělní bohoslužbu přišlo téměř 800 lidí. Velice nás potěšil
zájem bratří a sester ze Slovenska. Přirozeně
přijelo více účastníků z Čech, ale podobně by
tomu bylo v případě konání konference na
Slovensku.

Při výběru tématu konference nás vedla mimo jiné i skutečnost,
že se častokrát zaměřujeme na to, co bychom měli dělat, ale
zapomínáme na zaměření se na Boha samotného.
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Text z listu Efezským nám k tomu byl dobrou volbou – stejně
jako apoštol Pavel jsme se i my modlili za to, aby naši účastníci
mohli poznat více šířku, hloubku, délku a výšku Boží lásky.
A věříme tomu, že hlubší poznání Boha pak v našich životech
povede k tomu, co je důležité. O tom všem jsme diskutovali na
seminářích.
Na konferenci zazněla svědectví, byly připraveny soutěže, zájemci diskutovali ve sborové kavárně. O hudební vstupy se postarala
brněnská chválící skupinka, dvě hudební skupinky ze Slovenska,
brněnský pěvecký sbor a další účinkující.
Vystoupili řečníci: Pavel Coufal, Ben Uhrin, Tim Hanes, Marek
Titěra.

Paralelně běželo najednou až šest témat (O modlitbě, O evangelizaci, C. S. Lewisovi a další). Zájem byl o všechna témata.
Celkově by se dalo říci, že při výběru semináře rozhodovalo
téma jako takové, bez ohledu na národnost řečníka nebo posluchačů. Pro některé účastníky mohlo být třeba zajímavé si poslechnout někoho nového, od koho ještě nic neslyšel. Po skončení konference jsme rozeslali všem účastníkům krátkou anketu
a těšíme se na její výsledky. Celá konference probíhala v poklidu,
s očekáváním na Pána Boha. Mladí lidé prožívali plnou radost
z toho, že jsou Božími dětmi. Setkání bylo protknuto výbornou spoluprací, vzájemným obohacením, inspirací a prožíváním
různých způsobů vztahu s Bohem. Ale největším přínosem
podobné akce je zkušenost různosti, a přece jednoty.
Poděkování patří zejména brněnskému sboru za důvěru, kterou
vložil do mládeže a jejich schopnosti vše zvládnout. Dále brněnské mládeži za nadšení při přípravě konference a za zodpovědnou organizaci. Pánu Bohu děkujeme za vše, co nás naučil
i skrze tuto konferenci nejen o Sobě, ale také o nás samotných.
Zpracovala: Marie Horáčková
Foto: Marek Mičánek
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„Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro
mne zisk.“ List Filipským 1,21
Při neznalosti celého kontextu Pavlova života
by někdo mohl toto jeho vyznání označit jako
extrémně nebezpečné, dokonce jako vyhlášení stojící mimo koncept celého křesťanství.
Nelze se divit. Žijeme v době, kdy denně
slyšíme o sebevražedných islámských atentátnících, kteří zcela záměrně obětují svůj život
s nadějí, že získají lepší postavení v ráji. Život
pro ně nebyl ovšem Kristus a jeho láska ke
všem lidem, ale především smrt nepřátel.
Pavel však připojuje ke svému zásadnímu
prohlášení i vysvětlení: „Mám-li žít v tomto
Jan Titěra, šéfredaktor
těle, získám tím možnost další práce. Nevím
tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě
strany: toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto
těle je zase potřebnější pro vás.“ Je překvapující, s jakou vnitřní jistotou a hlubokým
pokojem mluví Pavel o svém případném odchodu. Dobře věděl, k jakému cíli míří,
jak vůbec nasměroval celý svůj život. Odejít ze života zde na zemi znamená přejít
do života v nebi. V dopisu do Korintu vyznává: „Jsme tedy stále plni důvěry, neboť
víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“

Smrt – součást života
Apoštol Jan měl stejnou jistotu pro věčnost. Proto mohl napsat: „Toto píšu vám,
kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ Smrt není
skokem do tmy, do velkého neznáma. Jestliže jsme přijali Krista jako osobního
Spasitele a Pána, můžeme hledět vstříc svému odchodu na věčnost s plnou důvěrou
místa připraveného v nebi.
„Tak jako vězeň čeká na své vysvobození, tak jako student čeká na konec
„Život, to je pro mne Kristus,
školního roku, tak jako tažní ptáci
a smrt je pro mne zisk.“
čekají na odlet na jih, tak jako pacient
pozorně sleduje tvář svého lékaře, ze
List Filipským 1,21
které chce vyčíst vážnost diagnózy,
toužím i já již odejít – odejít z těla, ve
kterém jsem už tak dlouho přebýval – když vidím otevřené brány nebe… To je perspektiva křesťana.“ Tak to napsal G. Sweeting ve své publikaci „Mohu zemřít dobře.“
Pavlova jistota pro věčnost vycházela také z toho, že mohl povědět: „Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“ Nejen, že kdysi Pavel správně odstartoval běh svého života, ale také jej dokončil, nezklamal ani v závěrečném finiši
– doběhl do cíle. A ví, že jej tam něco – někdo čeká. „Nyní je pro mne připraven
vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen
mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ Pokud létáváme letadlem,
netěšíme se tolik na samotný let, jako spíše na to, že se setkáme s těmi, kteří na
nás budou čekat. Stejně tak je tomu v životě křesťana. Právě pro tuto „konečnou“
perspektivu je ochoten na své cestě životem leccos v Boží síle překonat. Nejednou
právě v té poslední „fázi letu těsně před přistáním“.
Jeden mladší kazatel měl velmi nemocného syna, který věděl, že už nebude dlouho
žít. Den za dnem ukládali rodiče nemocného syna do postele a modlili se s nadějí
na zázrak uzdravení. Jednou se syn zeptal: „Tatínku, jak to je, když člověk umírá?“
Kazatel zápasil o ta správná slova. Svému synu pověděl: „Synu, je to asi takto. Večer
co večer se díváš z pohovky na své oblíbené pořady v televizi. Ty to nevíš, ale nacházím tě vždy spícího, přicházím k tobě, vezmu tě do náruče a přenesu tě do pokojíčku, který jsem pro tebe zbudoval svýma vlastníma rukama. A jednoho dne zase
znovu upadneš do spánku, ale neboj se. Ježíš k tobě přijde, vezme tě do náruče
a přemístí tě do zvláštního příbytku, který právě jen pro tebe zbudoval.“
Ježíš pověděl: „Jdu, abych vám připravil místo.“
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Téma

Rozhodnutie pre život
Smrť sa stala „súčasťou“ života až na základe
nesprávneho rozhodnutia človeka v raji. Aký
hrozný bol jej večný dosah videl iba Boh,
pretože pre našu záchranu musel robiť najťažšie rozhodnutie všetkých čias sám Boží
Syn, Pán Ježiš Kristus (Luk 22, 44), aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život
(J 3, 16). Veriť v neho znamená rozhodnutia
a záväzky pre Pána Ježiša Krista.
Ak chceme zistiť, ako je to s nami, stačí, ak sa
zamyslíme nad tým, aké rozhodnutia, zmluvy
a záväzky sme v živote uskutočnili, aké robíme a aké plánujeme. Tak sa ukáže, čomu,
alebo komu sme zaviazaní, oddaní, komu
vlastne patríme. Istý kresťan svojím svojvoľným rozhodnutím pod vplyvom svojej neveriacej rodiny uzavrel zmluvu o pôžičke
s úžerníkmi zaodiatymi pod pekné meno a
lákavé sľuby. Vyrobil tak sebe aj nám mnoho
problémov a starostí. Iný príklad hovorí
o jednom z veľkých kresťanských vodcov 20.
storočia, ktorým bol Bill Bright, zakladateľ
Hnutia pre Ježiša. Prostredníctvom nadšených spolupracovníkov po celom svete, prostredníctvom letákov, ktoré vysvetľovali štyri
duchovné zákony, prostredníctvom filmu
Ježiš (ktorý videlo viac ako 4 miliardy ľudí) sa
150 miliónov ľudí stretlo s Ježišom a prijalo
ho za svojho Spasiteľa. Raz sa Billa opýtali:
„Bill, prečo si ťa Boh tak veľmi použil a požehnal tvoj život?“ Bill odpovedal: „Keď som

bol ešte mladý, urobil som s Bohom zmluvu.
života? Budú dlhodobé účinky tohto kroku
Doslova som ju napísal a na konci podpísal.
užitočné pre rast Božieho diela alebo nie?
A v tej zmluve znelo: Od tohoto dňa som
Ťaží toto rozhodnutie zo zdrojov nášho
sluhom Ježiša Krista.“ Aký obrovský a neprostredia? (J 6, 9; 2Kr4, 2) Ako môžem
porovnateľný rozdiel v rozhodovaní! Preto
túto situáciu využiť pre rast Božieho kráľovjednou z najvýznamnejších úloh cirkvi je
stva? Rozhodnutia, ktoré robíme spoločne,
pomáhať ľuďom správne rozoznávať, aké
majú lepší a dlhodobejší vplyv ako tie, ktoré
rozhodnutia a záväzky majú robiť a aké
robíme sami. Prečo by sme sa však svojimi
nie. Iný Boží muž – Dr Yonggi Cho – radí,
každodennými rozhodnutiami mali pohyboako na to. Uvádza 5 krokov pre získanie
vať iba v materiálnej oblasti, ktorá je dočasná
istoty v akomkoľvek rozhodovaní:
a pripravovaná pre oheň (2Pet 3, 1 – 13)?
1. Najprv je potrebné dosiahnuť slobodu
Vstúpme radšej do duchovnej oblasti, ktorá
od vlastnej vôle. 2.
je rozhodujúca aj pre
Potom sa môžeme
materiálnu oblasť a čo
začať modliť o
viac, je večná (2Kor
„Ja som vzkriesenie
zjavenie Božej vôle,
4, 18). Iba ten, kto sa
pričom skúšobným
rozhodne pre Pána
a život“
kameňom je čas!
nad životom a smrťou
J 11, 25–26
3. Výsledky dôsledne
a s Ním zviaže svoj
porovnávať s Božím
život, je v skutočnom
slovom a ktoré sa
bezpečí.
nezhodujú, hneď odmietnuť. Iba tie, ktoré sú
On - Pán Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a
v jasnom súlade, môžu prejsť ďalej. 4. Potom
život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
môžeme žiadať o ubezpečujúce znamenie.
Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.
5. Posledným krokom je správne rozpoznať
Veríš tomu?“ (J 11, 25 –26).
Boží čas. Nepokoj je varovným signálom Ak áno, smrť už prestáva byť súčasťou tvojho
ešte svieti červená! Znakom správnosti je
života a stáva sa len prechodom z tejto časBoží pokoj. Vtedy už svieti zelená a môžeme
nosti do večnosti, prechodom z dočasného
konať. V čase, keď sa modlíme, je dobré klásť
pozemského života do vyššej formy, života
niektoré konkrétne otázky, napríklad: Ako
večného.
toto rozhodnutie ovplyvní ďalšie oblasti
Ľubomír Počai

Ty mi stačíš

„Nezáleží na tom, ako sa momentálne
cítite, čo prežívate, ako horí vaše svetlo.
V porovnaní s večnosťou je to úplne bezvýznamné.
Každá milisekunda vašej bolesti z tohto
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sveta alebo od človeka a každá milisekunda vášho trápenia v poslušnosti prináša
slávu, ktorú za to obdržíte. Či je to rakovina alebo výsmech, či je to chudoba
alebo choroba.
Nebolo to bezvýznamné. Poznajte, čo sa
deje. Nepozerajte sa na to takto.
Keby vaša mama zomrela, keby vaše dieťa
zomrelo, keď máte rakovinu v štyridsiatke,
keby ste mali dopravnú nehodu...
Myslíte si, že už to nemá zmysel.
Ale, nie! Má. Deje sa to pre vás na večnú
slávu. To preto je to.
Nestrácajte srdce! Ale prijmite to. A deň
čo deň upriamte pohľad na Neho, volajte na Neho každé ráno, buďte s Ním
osamote a majte v mysli Jeho Slovo, kým
nezískate pokoj a uistenie, že ste novým
človekom.“
John Piper
(úryvok z kázne použitý v piesni Shane
and Shane: Zdalo sa, že ma zotneš)
https://www.youtube.com/watch?v=yFDfzyaCbXc
Preložila: Ľubomíra Válková

Zdalo sa, že ma zotneš
Prichádzam, Bože
Vraciam sa, Pane
Ako ten, ktorého si zlomil
Ako ten, ktorého si zasiahol
Znížil si ma, aby si ma rozviazal
Vravíš, že to robíš z lásky,
aby som Ťa spoznal v utrpení.
Zdalo sa, že ma zotneš
No ešte Ťa oslavovať budem
Zdalo sa, že si ma berieš
Tvojmu menu žehnať budem
Zdalo sa, že ma zničíš
Stále Ťa chváliť budem
Spievať pieseň Jedinému,
ktorý je všetkým, čo potrebujem.
Srdce a telo môžu zlyhať
„Ustúp!“ kričí svet
Ale mojimi očami, tými očami
uzriem Pána v ten deň
zbadajúc Baránka, ktorý bol zabitý
a poznám, že každá slza
bola toho hodná.
Zdalo sa, že sa v noci vyplačem:
„Vezmi tento kalich odo mňa!“
Ty si stále všetkým, čo potrebujem
Ty mi stačíš,
stačíš mi.

Smrt a život

Když nám to dojde později
Mnozí musí nejprve zestárnout, aby se naučili nejdůležitějším pravdám. Prožil jsem to i já.
Budu vám o tom vyprávět:
1. Došlo mi, že každý den je úžasným Božím darem. Můj život je vlastně už nadbytečný,
délka životní existence je naplněna. Došlo mi to, když jsem dosáhl biblického stáří:
„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát…“ Žasnu každý
den, že ještě žiji! Začal jsem za to vysílat každý den ráno zvláštní dík Bohu. Když pomyslím na to, že život Spasitele na této zemi trval jen třiatřicet roků, František z Assisi
se dožil jen 44 roků, hrabě Zinzendorf 60 roků, Martin Luther jen 63 roků, Paul Gerhard 69 roků, pak se musím zamyslet, zač všechno jim vděčím! Patří k mým nejmilejším
v historii naší církve. A já jsem je přežil.
2. Došlo mi, že mluvení je stříbro, mlčení je však zlato! Kolik jsem toho musel v životě
namluvit! Nakonec zůstane z celého života jen tichá obětavá služba – beze slov.
Oběť, láska, pomoc! A srovnáme-li to se slovy, bylo toho jen málo. Je to velmi hořké
hodnocení, které mi došlo hodně pozdě.
3. Ujasnilo se mi, že nejtemnější dny mého života byly nejcennějšími. „Mrtvý bod“ byl
vždy Božím vstupem do mého života. Vždy! Říkám to s plným přesvědčením. Nikdy
mě Pán Bůh nenechal bez východiska v mém životě, ačkoliv bych si to vlastně vždy
zasluhoval!
4. Ještě dnes si plně uvědomuji, proč mě zasáhlo Slovo milosti a pravdy! Nezaslouženě!
A znovu žasnu nad tím, co také Pavel prožíval, že po celé věky skrývané tajemství přišlo
právě k němu a povolalo jej! Tak mnohých se nedotklo – ale do mého srdce vstoupilo.
Opravdu nezaslouženě! To nás vede ke skromnosti a velké vděčnosti. Čím jsem starší,
tím více nad tím žasnu.
Ó kéž by můj každý tep byl díkem a každý dech zpěvem!
Dr. L. Rott – WORT u. WERK
Překlad E. T.

Kdo nás odloučí od lásky
Kristovy?
Římanům 8, 35

Kdo odloučí mne od Tvé lásky, Pane?
Vždyť Tvoje ruce,
ruce probodané
tak pevně drží slabou ovci Svou!
A nechť se vlny kolem hrůzně dmou,
má kotva drží divém ve příboji
a lano víry, jež mne s Tebou pojí,
nepřerve zloba, ani přízeň světa.
Když vše se chví,
když bouř i trůny smetá,
má Skála stojí
vprostřed zmatků, vírů.
Kol neklid, boj,
v Ní tišiny jsou míru.

Toť pevný bod v tom světa kolotání.
Tu srdce pokoj má,
tu zmlknou tužby, přání,
neb tam mám v Kristu všecku plnost svoji,
zde láska Tvá mne věčně uspokojí,
zde zmlkne každé proč,
jež srdce rozrývalo.
Už klidně spočívám,
byť cokoliv se dálo
v Tvé ruce, Kriste, za mne probodané:
Z Tvé lásky NIC už nevyrve mne, Pane!
Zdena Garajová,
Na hrnčířském kruhu

Co znamená
umírání
a smrt
Otázka, kterou si musí každý z nás
osobně zodpovědět

Jednou před lety jsem četl velmi vhodné
znázornění tématu – „umírání a smrt“.
Autor napsal, že umírání a smrt by bylo
možné přirovnat k interpunkčním znaménkům.
Nejprve jsou tu lidé, pro které smrt a
umírání je tečkou, konečnou tečkou. Dle
jejich mínění už pak neexistuje nic. K této
velké skupině lidí patří kupodivu také lidé,
kteří jsou členy nějaké křesťanské církve,
ve které se každou neděli modlí: „Věřím
ve vzkříšení těla…“ Nezaujímají tedy
tento postoj svými slovy, ale zcela podle
něho žijí.
Druzí jsou skromnějšími. Pro ně je
umírání a smrt podobné otazníku. Žijí
ve velké nejistotě. Člověk ví o záludnosti
smrti a dle toho se i vyjadřuje. Nemá
pevné názory. Přečte si např. se zájmem
prožitky lidí, kteří byli i několik minut
v klinické smrti. A pak řekne: „Na životě
po smrti musí snad něco být.“
Konečně je zde ještě jedna skupina. Pro
ni je smrt dvojtečkou.
To znamená: „Staré je neodvolatelně
pryč. Začalo něco zcela nového. Ale to
nové je v přímém vztahu se starým. Pro
tuto třetí skupinu je umírání a smrt „prahem věčnosti“, jak správně říkáme.
Pro každého z nás je nejdůležitější zodpovědět si otázku: „Co je smrt pro mě?
Tečka, otazník nebo dvojtečka?“
Dr. L. Rott – WORT u. WERK
Překlad E. T.
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Když je domov na dohled
„Stáří je jedním z největších překvapení
mého života. Nikdy by mne nenapadlo, co
všechno má pro mne Bůh ještě připraveno.
Nyní se blížím k domovu a vím, že ani na
tomto posledním úseku cesty mne Bůh
neopustí. Pro toho, kdo se dožívá vysokého
věku, je stárnutí něčím přirozeným. Avšak
stárnout s vděčností, radostí a jistotou
nebeského domova je otázkou našeho
rozhodnutí. Stárnout takovýmto způsobem
může každý, kdo upře svůj zrak i srdce na
Dárce milosti, Pána Ježíše Krista.“
			 Billy Graham
V následujících týdnech vychází český i
slovenský překlad knihy Billyho Grahama
Nearing home s podtitulem O životě, víře a
dobrém konci. Legendární americký evangelista napsal svou 30. knihu ve svých 93 letech,
v roce 2011. Hned v roce následujícím získala v USA přestížní cenu Křesťanská kniha
roku 2012. Autor se v ní zabývá posledním
úsekem cesty na této zemi a přechodem do
věčného domova. „Celý svůj život jsem byl
vyučován, jak mám jako křesťan zemřít, ale
nikdo mne neučil, jak mám žít v posledních
letech života,“ píše Graham. Kniha je velice
autentická, prostá pouhých teorií, plná reálných zkušeností a velmi praktických rad.

B. Graham si je jist, že Bůh nikoho nenechává
na zemi dlouho žít bez důvodu. Nejde jen o
to vyrovnat se s obavami, narůstajícími omezeními, nýbrž stát se ve všech těžkostech
vnitřně silnějším. Evangelista trpí četnými
neduhy (kromě jiného také Parkinsonovou
nemocí). Avšak člověku nemá jít o to, aby
věnoval příliš mnoho času tomu, že bude
myslet jen na své vlastní slabosti, jde spíše o
to uvažovat o Boží síle, píše v knize.
Autor se zamýšlí nad všemi výzvami stárnutí a stáří, současně pak s rozvíjeným
tématem často cituje a aplikuje Bibli, a to i
v netušených souvislostech. I tím je kniha
pozoruhodná. Již názvy jednotlivých kapitol
prozrazují jedinečnost i komplexnost jejího
obsahu: Běžíme k cíli, Život stojí za to, Klíčem
je naděje, Zlatá léta, Sil ubývá, ale duch je silný,
Smrt – cíl pozemské cesty, Inspirace napříč
generacemi, Základy, které vydrží, Kořeny časem
sílí, Tehdy a teď. Za každou větou knihy lze
vnímat sílu ducha světově proslulého autora,
současně však i jeho „lidskou blízkost“, kterou si otvírá cestu do srdcí čtenářů. Kniha je
určena všem generacím. V dostupných recenzích se objevuje jeden společný podtón:
čím dříve si knihu přečtete, tím lépe uděláte.
Kniha v české i slovenské verzi vychází v křesťanském nakladatelství a vydavatelství Crea-

tivpress Bratislava. Orientační cena publikace
250,- CZK ( 9,-Eur). Distribuce a objednávky: V ČR Brněnská tisková misie, Smetanova
9, 602 00 Brno, btm@btm.cz,
tel: 545 224 253 nebo 736 528 787
V SR Vydavateľstvo Creativpress, Mamateyova 4, 85104 Bratislava, creativpress@
creativpress.eu . Tel: +421 903 864 435

Olej Ducha Svätého
Olej v celom Písme predstavuje obraz osoby a pôsobenia Ducha
Svätého. V podobenstve o desiatich pannách (Mt 25, 1 – 13) vidíme
len jeden rozdiel medzi múdrymi a bláznivými pannami (kresťanmi):
Prítomnosť Ducha Svätého v ich životoch.
Preto sme tak veľmi v týchto dňoch ohrození na jednej strane vlažnosťou a ochladnutím a na druhej strane rôznymi extrémnymi a zavádzajúcimi prejavmi a hnutiami v cirkvi.
Ochladnutie nás okráda o oheň Ducha Svätého. Vlastne sa Ho dobrovoľne vzdávame, keď sa poddáme duchu tejto doby (konzumu,
zaneprázdnenosti, ustarostenosti, telesnosti...). Keď chladneme vo
svojej láske k Pánovi či ľuďom, vzdávame sa účasti na spoločenstve
s Duchom Svätým, ktorý nás stále pozýva k nadšenému, extravagantnému nasledovaniu Pána.
Lenže aj falošná horlivosť je pre nás nesmierne nebezpečná.
A to z dvoch dôvodov:

1. Oklamanie – zavedenie

Pán Ježiš hovorí, že v poslednej dobe bude veľa falošných prorokov
a učiteľov, veľa ľudí, ktorí o sebe budú tvrdiť, že oni sú tí „mesiášovia“ - teda pomazaní. Samozrejme sa tým myslia aj rôzne sektárske a
nekresťanské prejavy falošných – doslova duchovne falošných ľudí...
Verím však, že nebezpečný je aj trend, ktorý dnes v cirkvi pozorujeme:
dávanie dôrazu na pomazanie, na dary, prejavy nadprirodzeného...
Oklamanie v tomto prípade nie je v tom, že by ľudia uverili niečomu
falošnému, nekresťanskému, alebo niečomu, čo by nebolo od Pána...
Oklamanie spočíva v zameraní sa na tieto veci a v nasledovaní prejavov. V konečnom dôsledku to znamená vyvyšovanie niektorých
pomazaných a vezenie sa na „ich vlne“, ich pomazaní
a zjavení. Oklamanie spočíva v tom, že ľudia chodia od jedného takéhoto pomazaného služobníka k druhému, ale nikdy nevstúpia do
toho, čo práve pre nich pripravil Pán. Nikdy nebudú sami nasledovať
Pána, nezaplatia cenu za vlastné pomazanie...
Výsledok? – Síce nadšení a horlivo veriaci – túžiaci ľudia, ale bez
vlastného oleja v nádobách.
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Vidieť úžasné pomazanie služobníkov a nadprirodzené prejavy Božej
moci – a predsa nezostať len pasívnym pozorovateľom, konzumentom či fanúšikom a vstúpiť do osobného horlivého hľadania Boha
– do kopania svojej vlastnej studne – to bude tá múdrosť múdrych
panien v posledných dňoch. To môže byť (a dúfam, že aj bude) naša
múdrosť.

2. Uzavretosť – zatvrdenie

Veľa rozmýšľam nad tým, ako je vlastne možné, že znovuzrodení
kresťania ochladnú – stratia svoju prvú lásku, stratia schopnosť detskej, čistej a úprimnej viery, prestanú byť otvorení voči Duchu Svätému. Jedným z dôvodov podľa mňa je, že vidia priveľa extrémov, chýb,
zlých dôrazov v tzv. „charizmatickom svete“.
Výsledok? - Síce opatrní a v dôrazoch biblicky vyvážení ľudia, ale
bez oleja vo svojich nádobách.
Vidieť všetky tieto chyby – extrémy, nezrelosť, rozdiely –, a predsa
zostať detsky otvorený voči Duchu Svätému, bez predsudkov, bez
pochybovania a skepticizmu – to bude tá múdrosť múdrych panien
v posledných dňoch. To môže byť (a dúfam, že aj bude) naša múdrosť.
Olej Svätého Ducha sa môže stať predmetom nášho obdivu alebo
kritiky. Múdre však je, keď mám olej Svätého Ducha vo svojej lampe aj
vo svojej nádobe.
Samozrejme, Duch Boží nie je neživý olej, ktorý si môžeme vziať
a nazhromaždiť. Duch Svätý je osoba – je to Niekto – je to Boh.
Nádoby na olej v tomto podobenstve ma stále inšpirujú, aby som
premýšľal nad tým, či je v mojom živote priestor pre Ducha Svätého
a Jeho pôsobenie. Čo je to, čo sa Jemu páči, kde túži byť, kde vždy
rád príde, kde On pôsobí (v mojom uvažovaní, hovorení, konaní,
vzťahoch, službe...)? Našou múdrosťou v týchto posledných dňoch je
„žiť s nádobou na olej“ – s priestorom pre Ducha Svätého – teda tak,
aby On sám nás mohol napĺňať.
Michal Kevický
kazateľ cirkevného zboru Viera BJB v Bratislave

Aktuálne

Je nápis kráľa Joáša pravý?
V roku 2003 uzrel svetlo sveta nový archeologický nález,
ktorý pripomínal biblické udalosti spojené so životom
a dielom judského kráľa Joáša (Joasa), syna kráľa Achazju
(836 – 798 pr. Kr.).
Dvetisíc osemsto rokov stará tabuľa
(30 x 61 x 8 cm) s nápisom sa našla v
priestore moslimského cintorína neďaleko Chrámovej Hory v Jeruzaleme. Obsah
napísaného v starohebrejskom skripte
korešponduje s udalosťami z 2Kráľov 12,
5 – 16 a 2Kroník 24, 4 – 14, kde sa podrobne opisuje verejná zbierka či daň na
obnovu jeruzalemského chrámu.

Našli sa aj iné nápisy potvrdzujúce
biblické udalosti, tie však dali zhotoviť susedia a zároveň nepriatelia
Izraela, ako: Méšov nápis (moábsky)
či nápis z Tel Danu (aramejský).
Viď Rozsievač 5/2008 a 10/2010.

Zlatá záhada

Nedávno priniesol známy medzinárodný časopis Biblical Archaeology
Text nápisu:
Review 7-8/2014 nové skutočnosti
[Som Joáš, syn A]chazju, k[ráľ nad Jú]dom
skúmané ďalšími expertmi. „Povrch
a ja som vykonal op[ra]vy. Pre ochotu srdca
(patina) tabule s nápisom obsahuje
každého človeka v krajine a v stepi (púšti)
zlaté guľôčky vo veľkosti v priemere
a vo všetkých mestách Júdu, aby darovali
jeden až dva mikrometre. Mikromestriebro na posvätné príspevky hojne, za
ter je jedna milióntina metra. Takéto zlaté
účelom lomového kameňa a cyprusového
guľôčky nie sú komerčne dostupné. Ak
dreva a edomskú meď, aby sme vykonali
nie je nápis pravý, ako ich tam falšovatelia
svedomitú prácu. Obnovil som trhliny
dostali či vyrobili?
v Chráme a okolitých múroch, rímsy a mreže
Našli sme odborníka z Univerzity Ebera točité schodisko a výklenky a dvere.
hard Karlse v Tübingene. Volá sa Ernst
A nech sa tento deň stane svedkom, že práPernicka. Je profesorom archeometrie
ca sa podarila. Nech teda Hospodin posvätí
a archeometalurgie. Je riaditeľom centra
svoj ľud s požehnaním.
Curt-Engelhorn pre Archeometriu v
Mannheime v Nemecku. „Zlato sa topí
pri 1064 °C a teplotu varu má pri 2970
Pravý alebo falzifikát?
°C“, napísal Pernicka. Pri tavení má zlato
Zakrátko bol tento objav učencami
tendenciu sa zrážať do väčších kvapiek.
potvrdený ako autentický, no Izraelský
Nevie povedať, ako by falšovateľ mohol
pamiatkový úrad ho prehlásil za podvrh,
vytvoriť guľôčky tak mimoriadne malej
asi aj preto, že bol v súkromných rukách
veľkosti a prečo? Prečo by si to falšovateľ
zberateľa Odeda Golana.
skomplikoval tvorením povrchu so skoro
Tento skoro šestnásť riadkový nápis na
neviditeľným obsahom zlata? Nielenže
kameni bol neskôr médiami opisovaný
nik neprišiel na to, ako falšovateľ mohol
ako „falzifikát storočia“. Prípad sa dovyrobiť guľôčky zlata v priemere jednej
stal na súd, ktorý trval niekoľko rokov.
milióntiny metra, ale zostáva záhadou,
Dodnes sú experti, ktorí potvrdzujú
prečo guľôčky tejto veľkosti by zostali
pravosť, ale aj iní, čo nález považujú za
prakticky neviditeľné. A ešte, ako sa tieto
podvrh. Ak je nápis pravý, bude to jediný
zlaté guľôčky dostali na tento povrch?
nájdený kráľovský izraelský dokument.
Od samého začiatku tu bola
otázka, či je zdrojom zlata výzdoba chrámu, ktorý bol zničený
Babylončanmi v roku 586 pr. Kr..
Problémom nie je len to, že sú
také malé, ale že sú to okrúhle
guľôčky. Je predpoklad, že roztavené zlato na zemi nejako vytvorilo tieto guľôčky, keď boli v styku
s inými látkami povrchu patiny
tabule. (Patina: jemná vrstva na
povrchu vznikajúca oxidáciou,
opotrebovaním či chemickými
vplyvmi). Látok sa tam našlo
sedem. V priebehu uvažovania
Patina - zlaté guľôčky vo veľkosti v priemere jeden až dva mikrometre.

nad touto otázkou Pernicka povedal, že
súhlasí s medzinárodným tímom vedcov,
ktorých analýzy ‚silne podporujú‘ pravosť
Joášovho nápisu.

Zaujímavá teória

Tieto vedecké analýzy dosť dobre sedia
už s menej vedeckými, ale dosť presnými
špekuláciami. Joášov nápis bol objavený
neďaleko východnej steny Chrámovej
Hory v Jeruzaleme. Nápis bol pôvodne
vystavený v chráme alebo v blízkosti chrámu. Keď bol chrám zničený ohňom, nápis
spadol na zem. V tomto obrovskom
požiari boli ozdoby chrámu roztavené.
Takto v kombinácii s inými látkami, čo
tvorili patinu, sa vytvorili extrémne malé
guľôčky, ktoré prežili.
Existuje celý rad dôvodov, že nápis je
autentický. Napríklad, keď nápis vznikal,
tabuľa mala v sebe hlbokú trhlinu. Ak by
išlo o falzifikát a falšovateľ by vytvoril nápis cez trhlinu, riskoval by tým prasknutie
tabule a zničil by tak svoje dielo, pričom
mohol začať pokojne tabuľou bez trhlín
(viď obrázok). V skutočnosti sa tabuľa
počas vyšetrovania políciou rozlomila na
dve časti, čím sa odhalila patina hlboko
až do trhliny, čo dokázalo, že vytvorenie
nápisu predchádzalo vzniku patiny (po
požiari).
Aj keď nie je možné s absolútnou istotou
preukázať, že Joášov nápis je autentický,
tento prípad je s istotou vysoko pravdepodobný. „Mali by sme nápis kráľa Joáša
považovať veľmi pravdepodobne za autentický izraelský (skôr judský) kráľovský
nápis.“
Hershel Shanks
Preložil a doplnil Michal Lapčák
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Svědectví

Pohleď, Pane

Na nedávné konferenci China Kingdom Destiny (kterou spolusponzorovali Maoz a Revive Israel)
jsme měli tu čest seznámit se se Zhangem Fuhengem, jedním z pěti „otců“ domácí církve v Číně.
Uvádíme výňatek jeho svědectví:
činem; a tím je taky obnova mesiánského
trované vládou (tzv. „církev trojité autonoNová naděje
V roce 1979 jsem těžce onemocněl. Kromě
úst jsem nemohl ničím jiným hýbat. Téměř
každý den jsem plakal a dokonce proklínal
den svého narození, také jsem zvažoval sebevraždu. V té době bylo v Číně velmi málo
křesťanů. V jedné vzdálené vesnici žil jeden
křesťan, kterému vzali jeho dcery, dvojčata
a prodali je do otroctví. Při jejich hledání
(a nenašel je) uslyšel o mé nemoci a přišel
se se mnou podělit o „dobrou zprávu“–
spasení. Tehdy jsem dostal do svého srdce
novou naději. Začal jsem se modlit za svoje
uzdravení. Týden jsem se modlil dnem i
nocí. Zdálo se, že se nic neděje. Jednou ráno
jsem se probudil a zjistil jsem, že deka je na
podlaze a uvědomil jsem si, že jsem se musel
pohnout. Posadil jsem se, vstal z postele
a sešel jsem dolů po schodech. Všichni byli
v šoku. Každý, kdo byl v domě, přijal Krista.
Další týden jsme otevřeli dům, abychom
pověděli lidem o tom, co se stalo. Přišlo 200
lidí, včetně křesťanů z okolních vesnic.
Z naší vesnice přijalo Krista 60 lidí a tak v
našem domě vznikla přes noc domácí církev.
Neměli jsme vůbec žádné Bible. Někdo
z jiné vesnice mi půjčil na měsíc svou „Bibli“,
což byla pouze část Nového Zákona, kde
chybělo několik knih. Nevěděl jsem, co mám
dělat, tak jsem ručně přepsal část Písma,
které mi bylo dáno, před tím než jsem ho
musel vrátit. (Právě nedávno, o 40 let později, byly nalezeny ty dvě dcery muže, který
se mnou sdílel evangelium, a jejich rodina se
znovu shledala.)

Domácí církev

V roce 1949 nařídil Mao všem zahraničním
misionářům a obchodníkům opustit zemi.
Místní křesťanští vedoucí byli uvězněni.
Od roku 1949 do roku 1979 trvalo temné
období se spoustou utrpení. Lidé naříkali a
modlili se. V roce 1979 započal nový předseda Deng Xiaoping „politiku otevřených
dveří“, přičemž dovolil některým obchodníkům a obchodu vrátit se.
V té době existovaly dva typy sborů: regis-

pozůstatku. Mnoho čínských turistů přijíždí
do Izraele, a když vidí, co se děje, stávají se
věřícími v Ježíše.
V roce 1920 došlo v Číně k jednomu z prvních probuzení. Tito prvotní křesťané měli
vizi přinášet evangelium „zpátky“ z končin
země (z Číny) do Izraele. Vybudovali hnutí
s cílem vrátit se „zpět do Jeruzaléma“! Měli
pocit, že od Židů dostali věčný život, a tak
se k nim chtěli vrátit se stejnou milostí, jaké
se jim od nich dostalo.
Tak se velká skupina z těchto věřících zmobilizovala a pěšky se vydala na pouť směrem
k Jeruzalému, a to nejprve na daleký západ
Číny. V roce 1949, poté, co se komunisté
dostali k moci, se ale hranice Číny pevně
uzavřely. Vzhledem k tomu, že nemohli Čínu
opustit, založili v blízkosti hranic v provincii
Sin-ťiang věřící komunity.
Tito mladí křesťané se modlili celá
„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho
desetiletí za tuto vizi. Když dnes naši
pastoři obdrželi stejnou vizi, rozhodli
jednorodeného Syna dal, aby nikto,
jsme se je navštívit, abychom je viděli.
kto verí v neho, nezahynul,
Oni ale již vyrostli a mnozí zemřeli.
Řekli jsme starším, které jsme potkali,
ale mal večný život“ (Ján 3, 16).
„Povstaňte. Půjdeme do Arábie a do
Jeruzaléma.“ Plakali a objímali nás se
V roce 1983 přišla nová vlna intenzivního
slovy: „Pohleď tedy Pane, Tvoji služebníci
pronásledování. Po 5 let jsem nemohl žít ve
mohou odcestovat.“
své vesnici, jen příležitostně jsem se v noci
Čínská církev miluje Ježíše, miluje Izrael a
zastavil, abych navštívil rodiče. Starší čínští
miluje Araby. Dnes jsme zde a objímáme vás.
křesťané byli rozptýleni a pronásledováni.
Stejně jako slunce vychází na východě, tak se
Utrpení se stalo součástí jejich života v takoprobuzení vrátí do Jeruzaléma.
vé míře, že někteří mladší křesťané, kteří ještě
Zhang Fuheng, Prameny: Revive Izrael
nebyli uvězněni, se modlili: „Bože, proč jsem
ještě nebyl uvězněn? Zhřešil jsem snad? Je tu
něco špatně?“
Křesťanští vůdci na vesnicích byli biti, zastřeleni nebo pověšeni, mnoho z nich bylo
opakovaně uvězněno, a ženy byly vysvlečeny.
Moje žena o mě říkala, „Můj muž má duchovní dar být uvězněn.“ Většina pastorů
neměla Bibli, ani nebyli vyškolení.
Tak, jak se evangelium a probuzení šířilo při
pronásledování a smrti Štěpána, prvního muToto povzbudenie mi pripomína, aké
čedníka (Skutky 8,1), tak se dělo také u nás.
V roce 1979 bylo v Číně 700 000 křesťanů.
dôležité je hovoriť o svojom príbehu.
Naše hnutí domácí církve narostlo na 70
Zdieľať sa s druhými, ktorí sú v podobmilionů věřících! To je 100 násobný nárůst.
nej situácii.
mie“) a neregistrované, většinou na vesnicích.
My na vesnicích jsme neměli vztah s registrovanou církví. Jejich struktura nám připadala
cizí, západní a nebiblická. Nevěděli jsme co
dělat, tak jsme prostě začali číst knihu Zjevení. Tam jsme našli všechny odpovědi. Cítili
jsme, že domácí církev je takovou obnovou
původní apoštolské tradice.
(V minulých letech došlo k usmíření mezi
registrovanou a neregistrovanou církví.)
Věřili jsme v to, co je napsáno ve Skutcích
1,8, obdržíte moc a budete svědky od Jeruzaléma až na sám konec země. Zažívali jsme
duchovní oheň, uzdravení a vysvobození od
démonů. Cestoval jsem do mnoha vesnic
a sdílel jsem se se svým svědectvím.
Během 7 let jsem založil 200 sborů s téměř
30 000 členy.

„Keď vy budete
mlčať, kamenie
bude kričať.”

Zpátky do Jeruzaléma

Původní apoštolové byli kořenem, ze kterého vyrašilo mnoho výhonků. Dnes se
vracíme zpátky domů. Nejsme „bez naděje“,
protože jsme ve stejné rodině Ježíše.
Proč Židé napříč historií tolik trpěli? Jsou
totiž zázrakem. Obnova Izraele je Božím
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Bolo to takmer pred rokom, keď som s bolesťou krčnej chrbtice ležala v nemocnici. Čakala som a nevedela, čo so mnou bude. Práve sa začal školský rok, no ja som nevládala
rozprávať, myslieť, chodiť. Nevedela som, čo
sa to so mnou deje. V tom zmätku a strachu
mi, paradoxne, pomohlo čítať si o Jóbovi a

Svedectvo

Pán Bůh volá ostatek
Starozákonní proroci předpověděli, že v posledních dnech, když přijdou pohromy, povolá Pán Bůh ostatek, aby s Ním v tichosti trávil čas.
Jeden z proroků, Daniel, dobře porozuměl Božímu času pro svou dobu, protože studoval slova proroků, kteří žili před ním. „V tom prvním roce jeho kralování jsem já,
Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku
Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. Obrátil jsem
se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu,
žíněném rouchu a popelu“ (Daniel 9:2-3, EP).

vyplakať sa. Okolo mňa sa stanovovali definitívne diagnózy: tumor v mozgu, skleróza
multiplex, epilepsia, mozgová porážka, atď.
V tom strachu som nezvládla vyšetrenie
magnetickou rezonanciou. V papieroch som
si prečítala: „Pacientka klaustrofobická, vyšetrenie neukončené.”
V priebehu pol hodiny som sa mala rozhodnúť, či podpíšem súhlas na ďalšie vyšetrenie
chrbtice s rizikom ochrnutia. Podpísala som
vo viere, lebo som chcela vedieť, čo mi naozaj je. Lumbálna punkcia je vpich do miechy
v oblasti drieku. Stačil centimeter vedľa a
mohol byť koniec… Triasla som sa so studeným potom na čele a zúfalo som volala.
Prvý pokus nebol úspešný. Lekárka zavolala
primárku, že strácam vedomie. Odchádzala
som im neviem kam. Akoby sa nado mnou
zatvárala hladina vody.
Druhý pokus bol ešte horší. Skolabovala
som po pár minútach. Bola som niekde inde,
sestrička povedala, že som volala: „Haló, kde
som?” Ešte dlho to vo mne rezonovalo.
Uvedomila som si, že keby to boli moje posledné chvíle, neviem KAM by som išla?
Do neba? Koľkým ľuďom som neodpustila?
A komu by som naozaj chýbala?
Upokojila som sa až vtedy, keď som ďakovala, že si znova cítim nohy a ruky, a výsledky
potvrdili, že nález na mozgu je v poriadku,
primeraný môjmu veku.
Teraz po roku môžem povedať, že to malo
zmysel. Vážim si viac skutočných priateľov,
ktorí na mňa v tom všetkom mysleli.
Nepodstatné veci ma už nevytočia, snažím
sa na ľudí pozerať inými očami s nadhľadom.
Nesúdim ich za ubližovanie, ohováranie alebo posmech. Ja nie.
Naučila som sa spomaliť a vychutnať si krásne okamihy.
Oddeľujem dôležité od nepodstatných
smetí, skutočných priateľov od tých falošných naoko, reklamu od reality. A prázdne
reči od hlbokej pravdy.
Preto čítam Bibliu. V nej sú odpovede na
moje otázky. Sila na každý deň.
Nevieme, čo bude zajtra, ale jednoducho s
Ním sa nemusíme báť. Ani smrti nie.
Veď v nebi je napokon krásne. Naozaj je…
Ľubomíra Válková

Během studia Jeremiášových proroctví Daniel přišel na to, že sedmdesát let exilu Izraelců je u konce. Jeremiáš 29:10 říká: „Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát
let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na
toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův,
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“
Proč se Daniel neradoval? Proč nesáhl po tomto zaslíbení vírou a neodpočíval? Proč
začal plakat, modlit se a postit, a seděl v žíněném rouchu? Protože našel podmínku,
při jejímž splnění přijde všechno to dobro. Ano, Pán Bůh zaslíbil vysvobodit, činit jim
dobře, ale ve stejné kapitole stojí verše 12– 14: „Budete mě volat a chodit ke mně a já
vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým
svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův,
a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval.“
Hřích anebo nezájem mohou zmařit Boží zaslíbení. Daniel objevil v Mojžíšově varování
v Deuteronomiu, že Izrael bude rozprášen kvůli hříchu, ale také si všiml zaslíbení o
tom, že by mohl být vysvobozen: „Odtamtud (ze zajetí) budete hledat Hospodina,
svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou
svou duší“ (5. M 4:29).
David Wilkerson

Výtvarná plakátová misie
Projekt sdružení Christ art mission je v ČR ojedinělý. Jedná se o výtvarnou a plakátovou misii,
kterou využívají křesťané například v Německu. Vycházíme z poznání, že 90% informací přijímají lidé vizuální cestou. Vždy jde o jasné, lapidární sdělení, které v záplavě reklam konfrontuje pozorovatele s realitou duchovního světa.
Nejde nám o reklamu, nýbrž o poselství. Texty na plakátech nebudou propagovat žádnou
akci, ale stanou se nástrojem pro Ducha svatého k oslovení lidí stručným sdělením dle Božího slova. Výsledky této misie znám. Nejméně dva lidé, kteří přijeli do Prahy spáchat sebevraždu, byli zastaveni jen malou samolepkou v metru.
Náklady na billboardovou misii jsou vysoké, na ceny billboardů nedosáhneme, ale prostřednictvím plakátů můžeme zasáhnout až tisíce lidí, kteří jdou do zahynutí a zatím neslyšeli o
Pánu Ježíši Kristu. Je mi osobně líto, že nám na misii chybí prostředky, zatímco v předvolební
kampani mohou některé subjekty až provokativně šířit na plochách prázdné texty. V církvích
je forma plakátové misie dlouhodobě podceňována.
Po několika letech práce jsme od církví zatím neobdrželi žádnou podporu. Proto se obracíme na jednotlivce a podnikatele. Jako sdružení vám můžeme potvrdit odepsání daní. Jsem
rozhodnut, že budu v této misii pokračovat
osobně tak, jak jsem to dělal doposud po
léta i když nikdo nepřispěje.
V poslední době dělám živý billboard osobně. Nosím denně v dopravních prostředcích
plochu s biblickou výzvou a sdělením.
Sdružení Christ art mission můžete finančně
podpořit s možností odpisu z daní nebo
povzbudit tvůrce osobně. Prosíme o šíření
naší výzvy těm, kterým leží na srdci evangelizace našeho národa. Modlete se prosím za
tuto misii.
Václav Lamr
Adresa našich webových stránek: http://www.
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Je ještě jiný Bůh?
Svět, ve kterém žijeme, připouští spoustu vysvětlení a hodně jich
také vzniklo. Každopádně, každé to vysvětlení musí respektovat
věci, které objektivně existují a se kterými nehneme. Žijeme na
malinkaté planetě uprostřed nepředstavitelně rozlehlého vesmíru. Naše planeta je obydlena množstvím druhů rostlinné i živočišné říše. My jsme lidé, jediný druh, který si toto vše uvědomuje.
Postupně jsme ovládli planetu

Na naší planetě existují zlé věci, se kterými
sám nehnu, ať jsem ateista, deista, muslim
nebo křesťan – tornádo, smrtelné nemoci,
jedovatí hadi, dopravní nehody, války, holocaust a mnoho jiných. Kromě toho, nezávisle
na mně, existují věci dobré – sám život, příroda, přírodní zdroje od pitné vody po ropu,
obětavost, soucit a láska mezi lidmi a mnoho
jiných. Připustíme-li existenci Boha, potom o
Něm můžeme říct, že je ve skrytu a dává nám
lidem svobodu v tom, co si o Něm myslíme.
Dává nám i svobodu v našem jednání, myšlení a usilování. Má-li to však být Bůh, potom
předpokládejme, že tento svět vytvořil a má
neomezenou moc. Pokud řekneme, že ji nepoužívá, dostaneme deismus. Pokud ji používá, potom nepřímo a můžeme tyto projevy
ignorovat. V každém případě, Bůh má dost
moci na to, abychom se o Něm dozvěděli
pouze to, co chce, abychom věděli.

Bůh chce komunikovat

Pokud připustíme, že s námi chce Bůh
komunikovat, rázem tu máme nepřeberné
množství zjevení. I když vyloučíme zjevné
podvrhy, zůstane obrovské množství svědectví o Bohu. Ano, Bůh se mohl zjevit vícekrát,
ale nesmí si odporovat. Svět okolo nás,
přírodní zákony, dokonce i takové věci, jako
jsou ekonomické zákony či psychologie, nás
ujišťují, že Tvůrce toho všeho není psychopat
ani schizofrenik. Je nutno si mezi svědectvími
vybrat, protože, jak známo, Bůh na přímé
výzvy reaguje velmi zřídka.
Kritériem pro svědectví určitě bude historická věrnost a průkaznost zjevení. A tak,
zatímco Mohamedovi se zjevil archanděl
Gabriel velmi soukromě, Ježíš, vtělený
Bůh, chodil veřejně, učil své následovníky
a diskutoval s odpůrci. Zřekl se násilí a byl
popraven. Jeho následníci se zorganizovali
až po Jeho smrti a jak vyznávali, po Jeho
zmrtvýchvstání a odchodu. Raná církev byla
často pronásledovaná a členství v ní neslibovalo vůbec žádné výhody, vůbec žádnou
moc. Spíš naopak. Přesto rostla. Evidentně v
ní bylo něco, co lidi přitahovalo. Raná církev
je historicky doložena hojně. Sám Ježíš (ale
i raná církev) je nejvíce doložen ve spisech
dnes souhrnně nazývaných Nový Zákon.
Určitě, mohu pochybovat. Přesto jsou v No-
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hůř, sami se stáváme nástroji zla. Co když
jsou ale moje osobní provinění tou největší
překážkou, proč nemohu s Bohem komunikovat? Víme, že pokud udělám něco zlého,
nestačí říct „promiň“. Ani náš občanský
zákon něco takového nepřipouští. Kradu-li
a jsem chycen, nestačí vrátit odcizené. Budu
potrestán. Pokud je Bůh dobrý, nemůže přehlížet zlo. Pokud je dokonale dobrý, budou
Jeho požadavky přísnější, než požaduje náš
vém Zákoně tak závažné věci, že je důležité
světský zákon – i přísnější, než co požaduje
ho zkoumat. Osobně jsem přesvědčen, že
dobré vychování.
nejen z historického hlediska není o Novém
Pokud je Bůh tvůrcem a vlastníkem světa,
Zákoně pochyb.
pokud nás vytvořil a dává nám dost prostředků pro život, potom smí stanovit trest.
Jak se dát poznat?
Tím trestem (vlastně spíš důsledkem) je vyJak už bylo řečeno, pokud je Bůh všemohouloučení z Jeho přítomnosti. Toto je smrt. Bůh
cí, sám si vybírá způsoby, jak se dát poznat.
zkrátka nemůže nikoho nutit, aby byl s Ním.
Je možné, aby se Bůh vtělil a narodil na zem?
Aby Ho respektoval. Ale ani když uznám
svoje viny, dokonce
se omluvím, stále to
„Naše pomoc je ve jménu Hospodinově, který učinil nestačí. Stále nebylo
spravedlnosti učinebesa i zem“ (Ž 124, 8).
něno zadost. To je
špatná zpráva.
Je možné, aby se dal Bůh zabít? Určitě na to
má. Ano, odporuje to lidské představě použití moci, představě mocného Boha, který by
měl odstranit všechno zlo a udělat mi můj
život pohodlným. Odporuje to i představě
neosobní síly, která tu tak nějak je a kterou si
mohu naklonit. Místo toho tu máme Boha,
který miluje a touží po důvěře a touží po
tom být milován. Je to snad něco, co Bůh
nemůže? Nebo snad nesmí? Může mít Bůh
vlastní názor na mne a na svět nebo mohu
mít pouze já sám názor na Boha?

Toužíme po dobrých věcech

Připusťme na chvíli možnost, že tento svět je
dějištěm něčeho většího, než je jenom bezcílné plození, žití a umírání. Něčeho, co není
na první pohled vidět a přesto to všichni cítíme. Mám na mysli konflikt dobra a zla. Ten
se dotýká každého člověka a žádný člověk se
nechce stát obětí zla. Vyprávíme dětem pohádky, kde dobro vítězí a zlo je potrestáno.
Sami v našich životech toužíme po dobrých
věcech – zdraví, bezpečí, dostatku, spravedlnosti, lásce. Všichni toužíme, a přesto se
těchto věcí někdy zoufale nedostává. A co

Uznej svoje viny

Ta dobrá zpráva je, že sám Soudce se rozhodl vyřešit problém trestu. Bůh – Ježíš Kristus
nastoupil trest za odsouzené. Sám Bůh
zaplatil.
Po každém člověku už jen chce, aby to
uznal. Uznal svoje viny. Uznal, že je nedokáže odčinit, a přijal, že Ježíš snesl jeho trest
(nejenom smrt na kříži, ale právě to odloučení od Boha). Jedině tak je možné přijít do
osobního kontaktu se Stvořitelem.
Je to bláznivé? Bezpochyby je. Má na to
nekonečně mocný Bůh právo? Bezpochyby
má. Existuje nějaký důvod, proč by to bylo
nemožné? Podle mne neexistuje.

Funguje to?

Za sebe a množství jiných mohu říci, že to
funguje. S odstupem let mohu říci, že to,
že jsem s Bohem vstoupil do vztahu skrze
Ježíše Krista, že jsem dovolil, aby mne měnil,
bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Bůh
není žába, kterou mohu na stole nezávazně
pitvat a potom hodit do koše. Je živý a dává
se poznat těm, kdo Ho hledají.
Rostislav Zídek

Úvahy

Šediny jako Boží dar
Je stáří Božím darem či přítěží sobě i jiným? Jedno i druhé se možná v našem životě prolíná.
Při pohledu na některé staré lidi jim není co závidět, ale totéž platí i o některých mladých.
Co říká Pán Bůh o stáří?
„Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás
učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním“(Iz 46,4).
Pokročilý věk s sebou přináší nemoci, slabosti, samotu a mnoho věci,
které člověka zatěžují. Ale každý věk, stáří i mládí, je Božím darem
a záleží jen na nás, jak jej zužitkujeme. Asi nejvíc nářků slýcháme na
straně stáří, ale ani mládí není bez nářku.

Písmo říká: „Očekávej na Hospodina“

Žalmista píše: „Naše pomoc je ve jménu Hospodinově, který učinil
nebesa i zem“ (Ž 124,8). Odtud očekáváme pomoc v našem soužení
i beznaději. Slova žalmisty nejsou nějakou teorií, ale prožitou skutečností. Nejvíc pomoci potřebuje zejména „věk šedin“, ale především
očekávej na Hospodina a počítej s Jeho pomocí! „Věk šedin“ nepřináší
vždy lichotivý pohled na sebe sama. Nejednou si se svým věkem nevíme rady. Bible se však dívá na šediny jinak než člověk. Vznáší na tento
věk velké požadavky: „ Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a
zelení budou“ (Ž 92, 15). Stáří se nemůže obejit bez mládí a mládí bez
stáří. Vše musí být v rovnováze, v harmonii. Pokud nastane situace, že
se jedni bez druhých obejdou, nedopadá to dobře. Obě strany na to
doplácejí.

S kým se radil Roboám

Proč je nám dáno stáří

Stáří je nám dáno proto, abychom byli užiteční, ne na obtíž. Stáří
nesmí být ztracený čas. Nesmí zatěžovat sebe ani okolí. Boží dary
nezatěžují, ale slouží lidem. Díky Bohu, že vedle sebe máme rodiče
i prarodiče.
Nejednou chodí po hřbitovech mladí věřící lidé, postávají u hrobů
svých blízkých, vzpomínají a děkuji za ně Bohu. Stáří by mělo předávat zkušenosti – pochodně další generaci, pokud tyto zkušenosti
někdo žádá a pokud nejsou vnucovány. Po těch mladí lidé spíše
sahají. Především se má jednat o duchovní zkušenosti, ty obohacují.
Myslím na zkušenosti těch nejbližších, rodičů, prarodičů.

Když Roboám nastoupil v Izraeli na královský trůn po svém otci, králi
Šalomounovi, radil se se starci, jak má vládnout. Staří mu radili, aby nevládl krutě, jako jeho otec Šalomoun a nečinil jejich břemeno těžkým.
Řekli mu: „Ulehči naše břemena a budeme ti sloužit.“ Ale Roboám se
šel poradit také ke svým vrstevníkům, aby slyšel jejich názor na radu
starších. Mladí Roboámovi poradili: „Dej takovouto odpověď tomuto
lidu, totiž jejich otcům: Nuže, můj otec na vás naložil těžké jho, a já
Vzorem stáří je nám Abraham
k jeho jhu přidám…“ (1 Kr 12, 1nn)
Co Abraham po sobě svým potomkům a nám všem zanechal? Svým
Tuto špatnou radu mladých Roboám přijal a řídil se podle ní. Tím, že
dětem a vnoučatům nezanechal město, které by vystavěl, ani statky,
král Roboám nedal na radu starců, rozdělila se izraelská říše na dvě
protože putoval z místa na místo a za svůj příbytek měl jen stan.
části - severní a jižní. Roboámovo
A přece zanechal něco, čím byl
špatné rozhodnutí přispělo k tomu,
obohacen jeho syn, vnuk i další
že Izrael byl postupně vymazán
jeho pokolení. Stavěl oltáře, obě„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu“
z mapy!
toval Hospodinu, kopal studny
pro záchranu svou a své družiny,
(Fp 4, 12–13).
ale i pro poutníky, aniž věděl,
Rada z Bible
pro koho to bude, kdo bude
Bible nám dává zcela jasnou radu,
zachráněn. My nejsme podle těla
jak se mají k sobě lidé chovat –
potomci Abrahamovi, ale jsme jeho duchovními dětmi! Máme se od
tedy mladí ke starým a staří k mladým. Moudrost z vlastních zkušenosti
koho učit, ať se na něj díváme v mládi, v dospělém věku či ve stáří.
nemusí být automaticky na straně starých. Nejednou dochází k nedoČím byl Abraham starší, tím byl moudřejší. Jeho moudrost mu byla
rozumění mezi rodiči a dětmi. Důležitá je domluva, naslouchání jeden
dána od Boha a byla zakotvená v Bohu. Z Boží moudrosti, která byla
druhému. Kdyby si takto počínal král Roboám, zřejmě by se dnes dějiny
při Abrahamovi, se smíme dnes učit i my.
Izraele psaly jinak.

Moudrost žáků Elíši

Nyní se podívejme na skupinu mladých, moudrých lidi z doby
proroka Elíši. Prorok Elíša byl také učitelem. Staral se o žáky, kteří
se měli stát proroky. Postupně jich bylo tolik, že se do stávajících
obydlí nevešli. Řekli Elíšovi, že půjdou k Jordánu, pokácejí několik
stromů, přinesou je a zvětší svoje obydlí. Elíša s tím souhlasil. Ale
jeden z nich mu řekl: „Buď tak laskav a pojď s námi.“ Elíša s nimi šel.
(2 Král. 6,1). Mladým se to vyplatilo. Kdyby šli sami, asi by dříví na
stavbu nepřinesli. Měli jen jednu sekyru. Při práci spadla jednomu
„dřevorubci“ sekyra z topůrka do Jordánu. Nemohli ji najít, ale Elíša
jim řekl: „Vhoďte kus dřeva do vody a sekyra vyplave. A tak se stalo.

Ovoce šedin

Věk šedin není vždy utěšený, možná je utěšený jen málokdy. Avšak
z Bible vyplývá, že i šediny jsou úrodnou půdou pro nesení ovoce.
Nikoliv hořkého, ale sladkého ovoce těm, kdo po něm lační, lidem
všeho věku. Chtěl bych zakončit výrokem jednoho Božího muže, jak
on chápal život. Neměl život vůbec jednoduchý a přece si nenaříkal,
ale děkoval za něj a sloužil Božímu království do poslední hodiny.
Ten muž řekl: „Dovedu trpět nouzí, dovedu mít hojnost. Ve všem
a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov. Všechno mohu v Kristu,
který mi dává sílu“ (Fp 4,12-13).
Vlastimil Pospíšil
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20 let modlitebny sboru BJB Karlovy Vary
V neděli 5. října 2014 dopoledne jsme se
spolu s bratry a sestrami ze sboru Teplá sešli
k slavnosti Díkuvzdání a při odpolední bohoslužbě jsme s vděčností našemu Pánu vzpomínali, jak jsme před dvaceti lety dostavěli
a otevřeli naši modlitebnu.
Hned v prvním příspěvku jsme mohli slyšet o historii sboru
v Karlových Varech – Staré Roli, která začala kolem poloviny 20.
století, kdy se v karlovarské oblasti usazovali reemigranti z Čermína, ze Zelova a z Volyně.

Následně se místní baptistická skupina, jako stanice sboru Teplá,
začala shromažďovat v malé propůjčené modlitebně, která ale
časem přestala stačit a tak na konci 60. let bratrstvo zakoupilo
objekt, který byl zdemolován a na jeho místě se stavěla nová
modlitebna.
Když byla hrubá stavba téměř před dokončením, byla bez náhrady úřady odebrána. Pokračovalo hledání nového vhodného
místa, což vyvrcholilo koupí starého domu v karlovarské čtvrti
Stará Role.
V červnu roku 1990 nejprve došlo ke zbourání
budovy až po sklep a následně postavení nového sborového domu s modlitebnou
a bytem pro kazatele.
Stavba byla postavena svépomocí místního
bratrstva a také přijížděli pomáhat bratři
a sestry z Tepelska i z jiných míst.
Po čtyřech a půl letech usilovné práce došlo
ke slavnostnímu otevření modlitebny v neděli
11. 12. 1994.
Nová modlitebna přispěla k naplnění myšlenky samostatného sboru v Karlových Varech
a to se stalo skutečností dne 1. ledna 1996.
Krátký video-průřez naší historií můžete
zhlédnout na webových stránkách sboru:
www.karlovyvary.bjb.cz
J+J Pospíšilovi

Olga Němečková
Dne 19. 7. 2014 odešla na věčnost k svému nebeskému Otci naše maminka a manželka,
sestra v Pánu Ježíši Olga Němečková.
Narodila se v roce 1941 v Irpini u Kyjeva na Volyni (Ukrajina). Po válce přišla s rodiči do
Čech a po nějakém čase se usadili v Lovosicích, kde po obrácení rodičů navštěvovala
sbor Bratrské jednoty baptistů. Při jedné evangelizaci v roce 1950 se jí dotklo Boží slovo
a přijala Pána Ježíše do svého srdce. V roce 1959 se provdala za Jiřího Němečka. Měla
tři děti a těšila se z osmi vnoučat. Celý život zasvětila službě Bohu a druhým. V mládí
vedla nedělní školu a pracovala v sesterském kroužku. Ani v závěru svého života, kdy
prodělávala vážné onemocnění, nepolevila ve vydávání svědectví, jak zdravotnickému
personálu, tak v povzbuzování k věrnosti Pánu Ježíši svou rodinu a blízké.
S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.
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Jan Vychopeň oslavil jubilejní 70. narozeniny
V měsíci srpnu tohoto roku si jubilant připomenul spolu s nejbližšími, v pokrevní i
duchovní rodině, své 70. narozeniny. Narodil se a vyrůstal ve Zlíně, kde také prožil své
obrácení. Byl pokřtěn v roce 1968 spolu se
svou manželkou sestrou Matildou v Kroměříži. Velice aktivně se pak zapojil do života
zlínského sboru. Od října 1977 nastoupil
do kazatelské služby ve Vsetíně – Rokytnici. V roce 1985 pokračoval v této službě
ve sboru BJB ve Vysokém Mýtě, od roku
1989 do roku 1995 ve Vikýřovicích. Odtud
odešel sloužit do sboru v Lovosicích. Po 11
letech služby na tomto místě se vrátil zpět
do Vsetína, kde po určité přestávce sloužil
až do svých šedesáti devíti let znovu jako
kazatel na plný úvazek. Byl členem komise
duchovní služby a rovněž historické komise.
Je spoluautorem knihy „Kazatelé BJB“.
Při příležitosti životního jubilea jsme mu
položili tyto otázky:
Milý bratře, můžeš nám prozradit, co tě
nejvíc těšilo v těch dlouhých letech kazatelské služby?
Na samém počátku mé služby ve sboru
ve Vsetíně mi bylo radostí budování nové
modlitebny v letech 1978–84. Vše se konalo
hlavně svépomocí. Zde ovšem nešlo jen o
stavbu budov, ale především o atmosféru,
která celé dění provázela. To nadšení a zápal
pro věc, obětavost, víra v Boží pomoc a

vedení v době, kdy v cestě stály mnohé překážky, nepřízeň ze strany státu, nedostatek
finančních prostředků na takovou stavbu,
apod. Všechno však bylo s Boží pomocí překonáno a dílo úspěšně dokončeno. A budoval se přitom především sbor, prohlubovaly
se vzájemné vztahy i vztahy s ostatními sbory BJB, které nám přišly na pomoc (ze všech
připomenu jen slovenský sbor v Revúckej
Lehote). Ve Vsetíně, ale i v dalších sborech,
kde jsem působil (ve Vysokém Mýtě, Vikýřovicích, Lovosicích) byla vždy mou největší
radostí vzájemná láska, pěkné vztahy, když se
ke cti a chvále Boží sbor rozvíjel a rostl. Působilo mi velkou radost, když jsme byli svědky toho, jak se lidé hlásí ke Kristu, vyznávají
Jej ve křtu, stávají se údy sboru. I navzdory
tomu, že v naší společnosti převažuje nezájem a lhostejnost vůči křesťanství, mohli jsme
a můžeme vyznat, že nás to neodradilo, že si
naopak stále myslíme a jsme přesvědčeni, že
následovat Krista a sloužit Jeho věci v tomto
světě je stále smysluplné a je to jediná cesta
pravého života. Je to něco, co má budoucnost, co nakonec obstojí ve všech bouřích a
proměnách času.
Co bys rád i při této příležitosti sdělil celému společenství bratří a sester v naší BJB?
Celému společenství bratří a sester v naší BJB
bych rád sdělil, abychom zůstali věrni odkazu
našich otců ve víře. Abychom drželi baptis-

tické zřízení a zásady, pro které naši otcové
horlili a věnovali mnoho úsilí tomu, aby je
ověřili v životě – mnohdy pro své přesvědčení obětovali i své životy. Myslím, že tato
doba tomu příliš nepřeje. Mnohým se zdají
jiné cesty k vyjádření křesťanských postojů
lepší a přitažlivější. Přesto jsem přesvědčen,
že baptismus je stále životaschopná a nosná
tradice, jíž se máme přidržet. Stále máme co
nabídnout jiným křesťanům v ekumenickém
společenství a čím posílit naši spolupráci
s nimi. Konečné a definitivní spojení všech
církví je stále věcí budoucnosti, kdy řečeno
s Kralickými bude platit – A budeť jeden
ovčinec a jeden pastýř (Jan 10,16).
Rozhovor připravil Jan Titěra

Sbor Lovosice

Dvě neděle v říjnu jsme u nás v Lovosicích prožívali velkou radost
a rádi bychom se s vámi o ni podělili.
V neděli 5. října se u nás uskutečnilo slavnostní shromáždění a šest
mladých lidí vyznalo ve křtu svou osobní víru v Pána Ježíše Krista.
Křest ponořením vykonal bratr kazatel Jan Pospíšil, který také vysluhoval Památku večeře Páně. Naši křtěnci se jí poprvé účastnili. Božím
slovem sloužil náš druhý kazatel bratr Václav Chumchal. V průběhu
slavnostního shromáždění zněly písně pěveckého sboru, chválící
skupinky, besídky. Zpívali i naši křtěnci a zpěvem posloužili i bratři
ze Žatce. Radost a vděčnost našemu Pánu byla opravdu velká. Za
některé z těchto bratří a sester jsme vysílali modlitby a prosby před
Boží tvář několik let. A to je pro nás opět utvrzením, že náš nebeský
Otec slyší upřímné modlitby svých dětí a odpovídá na ně. Jemu samému, našemu Bohu, Hospodinu patří dík a chvála za spasení těchto
mladých lidí. V neděli 12. října jsme uspořádali náš den vděčnosti.
V dopoledním shromáždění jsme děkovali našemu nebeskému Otci
za úrodu země. Vděčnost zněla z písní, ze služby dětí, i ze společných
modliteb. V kázání nám bratr kazatel Václav Chumchal připomněl
starý, ale dobře známý příběh o oběti Kaina a Ábela ze 4. kapitoly

knihy Genesis. Po dopoledním shromáždění následoval společný
oběd, rozhovory, vzájemné obecenství a sdílení se. Odpolední shromáždění neslo název: „Rozloučení s bratrem kazatelem Janem Pospíšilem“. Možná by rozloučení mělo být plné vzpomínek a smutku. My
jsme však vzpomínali s vděčností a radostí v srdcích na uplynulé tři
roky, kdy u nás bratr kazatel sloužil. Přišel do našeho sboru v čase, kdy
jsme potřebovali pomoc. V moci Ducha Svatého a pod Jeho vedením
pomohl přenést náš sbor přes období po velkém otřesu. Věrně a
pravidelně navštěvoval rodiny našeho sboru. I když byl kazatelem na
částečný úvazek, navštěvoval i s manželkou nemocné, potřebné bratry
a sestry sboru. Přinášel nám v moci Ducha Svatého Boží slovo, které
nás napomínalo, povzbuzovalo i vyučovalo. Poslední rok vyučoval a
duchovně vedl našeho nového, mladého kazatele Václava Chumchala.
Letos se bratr kazatel Jan Pospíšil z milosti Boží dožil 70 let. Víme, že
je unaven častým cestováním, ale víme i to, že má srdce i oči otevřené
pro službu. A tak zůstává v našich modlitbách a přejeme mu hodně
síly, zdraví, moudrosti a Boží vedení do dalších let života.
			
VK
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Radujte sa s nami
zo života zboru Liptovský Mikuláš
Tak ako v živote každého človeka, každej rodiny či národa, aj v živote
každého zboru sa striedajú rôzne obdobia a udalosti. Náš zbor nie je
výnimkou. Prišiel čas hľadania kazateľa, aj čas, keď sme museli zo zborových priestorov – „prístavby“ urobiť stavenisko. Prišiel čas hľadania,
čakania, aj práce.
Po dlhšom čase hľadania kazateľa boli naše prosby vypočuté a začal sa
boj o poznanie Božieho vedenia aj na druhom konci Čiech.
Brat Michal Jílek – toho času kazateľ v Sokolove, s manželkou Ivetkou bojovali boj rozpoznania a prijatia Božej vôle. Výsledkom tohto

obojstranného hľadania bolo, že po týždňovom „okukávaní sa“, čiže
po týždňovej letnej dovolenke na Liptove a predstavení sa, aj s dvoma
dcérami – Noemkou a Danielkou, prišiel, ako to vyjadril brat Michal, čas
„zásnub“, keď sme si medzi sebou sľúbili, že to myslíme vážne. Následne sa v zime Jílkovci už definitívne presťahovali do Liptovského Mikuláša, žiaľ, zatiaľ len do podnájmu, aj s Danielkou a Noemkou. Najstaršia
dcéra Katka aj s manželom a syn Miško ostali v Čechách. Na obdobie
medzi „zásnubami“ a „svadbou“, čiže inštaláciou, čo bolo okolo sedem
mesiacov, brat Michal spomína ako na čas, keď prešiel takmer všetkými
možnými situáciami, aj milými, aj smutnými, aj nebezpečnými. Na „svadbu“ - inštaláciu, ktorá sa konala 19. 10. 2014, boli pozvaní bratia a sestry
z okolia – Vavrišovo, Važec, Liptovský Hrádok a Ružomberok, ako aj
kazatelia, ktorí v minulosti slúžili v mikulášskom zbore.

Brat P. Hanes sa nemohol zúčastniť. Mnohí z nás si z láskou a vďačnosťou spomíname na brata kazateľa P. Kondača, ktorý bol v Mikuláši
najdlhšie. No brali sme ohľad na jeho vek a zdravie, tak aspoň touto
cestou Vás – brat Paľko, veľmi pozdravujeme. Tešili sme sa z príhovorov br. R. Pálenčíka, ako aj kazateľov br. J. Polohu (ktorý mimochodom
Jílkovcov sobášil), br. J. Kremského, br. P. Rataja, br. D. Uhrina, ako aj
br. J. Stupku, ktorí povedali bratovi Michalovi pár úprimných slov. Brat
kazateľ Jílek tiež pridal svoje svedectvo a poďakovanie.
Samotný akt inštalácie viedol zástupca pre severovýchodnú oblasť
brat Ľ. Pál a vykonal ju predseda rady BJB brat D. Kraljik. Sľub prečítal
brat Michal v peknej slovenčine a predseda staršovstva, brat J. Čatloš,
prečítal jeho životopis a aj sľub za zbor. Po vzájomnom sľube ešte
vyprosili Božie požehnanie pre brata Michala a jeho manželku Ivetku
a ich rodinu.
Raritou bolo, že po dlhých rokoch zazneli, a to až štyri, piesne spevokolu, v ktorom boli speváci z rôznych kútov Slovenska.
Po predĺženom doobedňajšom programe si každý mohol vybrať
z liptovského „švédskeho“ stola, čo mu chutilo, a potom sa mohol
vonku občerstviť kávou alebo čajom a domácimi koláčmi v družnom
rozhovore.
Brat kazateľ mal oproti predošlému kazateľovi D. Uhrinovi radostnejší
vstup do služby. Brat Dušan začínal hneď niekoľkými pohrebmi, brat
Michal začal radostnou udalosťou. 7. 9. 2014 sestra Lenka Zarevúcka
vydala svedectvo o svojom
živote, o pádoch, o bojoch,
aj o rozhodnutí žiť celkom
pre Ježiša a my sme sa tešili
z jej krstu. Lenkine svedectvo
bolo povzbudením, ale aj
výstrahou a výzvou (a to
nie len mladým), k čistému
životu a k správnym rozhodnutiam. Každý sa bude totiž
zodpovedať sám za seba.
Momentálne sa stále pracuje
na byte pre kazateľa. Roboty
je ešte veľa a potom, ak dá
Pán milosť, silu a financie, by
sa mali dorobiť aj spoločné
zborové priestory...
Chcela by som skončiť
poslednou udalosťou v našom zbore. 19.10.2014 sme sa zas stretli
v hojnom počte na poďakovaní za úrodu. Okrem kázne sme sa tešili
z mnohých príhovorov a svedectiev, aj z piesní, ktorými sme chválili
nášho Boha. Znova boli Vavrišovskí, Hrádockí, Važeckí a po obedňajšej prestávke
prišli aj Ružomberskí. Nechýbal obed
v reštaurácii a potom v zbore domáce
koláče s kávou či čajom. Takto duchovne
nakŕmení sme sa pobrali domov, aby sme
potom v bežných dňoch mohli pokračovať
vo vďačnosti a chvále nášho Boha.
Hľa, milí čitatelia, aké veci nám učinil Hospodin, radujte sa!
V. B.
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Správy
Islamský štát vyhlásil vojnu kresťanom
Teroristická organizácia Islamský štát (IS) vyhlásila vojnu všetkým kresťanom. Ich cieľom je vytvorenie
celosvetového islamského štátu a chcú zaň bojovať, až pokým čierna zástava tejto teroristickej skupiny
nezaveje aj nad Vatikánom.
Ak to nedosiahne táto generácia, tak sa to podarí ich deťom alebo vnúčatám. Potom budú „kresťanskí
synovia“ predávaní na trhoch s otrokmi … píše sa v propagandistickom časopise IS s názvom „Dabiq“.
Na jeho titulke je fotomontáž, ktorá ukazuje obelisk na námestí sv. Petra v Ríme so zástavou IS.
Hovorca tejto teroristickej organizácie Abu Mohamed al-Adnani pripodobňuje súčasné vojenské aktivity západných krajín k stredovekým križiackym výpravám, ktoré podľa jeho názoru skočia rovnakou
prehrou a na kresťanov budú „poľovať“, uvádza Adnani. „Dobyjeme váš Rím, vaše kríže zničíme, vaše
ženy zotročíme, tak ako Alah, ten najvyšší, rozkázal.“
Všetky štáty, ktoré sa zúčastňujú na „križiackej vojne“, musia počítať s útokmi, zvlášť USA, Veľká Británia,
Francúzsko, Austrália a Nemecko. Každý moslim má opustiť svoj dom, nájsť „križiaka“ a zabiť ho.
On line časopis Dabiq začal vychádzať v júli a uvedený článok sa nachádza v jeho treťom vydaní.
Názov časopisu je podľa severosýrskeho mesta, kde sa má podľa islamskej tradície udiať bitka na konci
vekov.
(Idea.de)

Rusce odebrali děti
Referendum
o rodine
Aliancia za rodinu v rámci kampane na
podporu referenda za ochranu rodiny
usporiadalo v 21. októbra tichú demonštráciu
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
v Košiciach a pred prezidentským palácom
v Bratislave. „Niekoľko stoviek ľudí vyjadrilo
fakt, že o ohrozovaných hodnotách, o rodine
máme rovnaké právo rozhodovať všetci.
Hlas každého občana je rovnocenný, či je to
učiteľka, robotník, prezident, sudkyňa alebo
jednoducho otec, či mama“ povedala Anna
Verešová, hovorkyňa Aliancie za rodinu.
Ústavný súd SR 28. októbra rozhodol vo
veci podania prezidenta SR Andreja Kisku,
v ktorom žiadal o preskúmanie ústavnosti
otázok pre referendum o ochrane rodiny.
V rozhodnutí Ústavného súdu sa uvádza že
jedna otázka zo štyroch nie je v súlade
s Ústavou SR. Predmetná otázka znie: "Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu
osôb okrem manželstva nebola priznaná
osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré
sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané
iba manželstvu a manželom (najmä uznanie,
registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť
osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?"
Podľa zdôvodnenia nie je takto znejúca otázka v referende v súlade s článkom 93 odsek 3
ústavy, ktorý hovorí, že predmetom referenda
nemôžu byť základné práva a slobody, v
spojení s článkom 19 odsek 2 ústavy, podľa
ktorého má každý právo na ochranu pred
neoprávneným zasahovaním do súkromného
a rodinného života.
Prezident musí určiť termín konania referenda,
ktoré bolo potvrdené 408 322 podpismi.
Vzhľadom na zdržanie, ktoré bolo spôsobené
prezidentovým podaním na Ústavný súd SR
sa referendum nebude môcť konať počas
komunálnych volieb na Slovensku. Predpokladá sa, že to môže negatívne ovplyvniť účasť
voličov na referende.
Red.

Noviny Telegraph (Anglie) uveřejnily článek o tom, jak ruské matce, Oleně Antonové, která žije v Holandsku, odebrali dvojčata jen proto, že s nimi doma mluvila rusky. Nedávno měla tato rodina smutné výročí – 23. září uplynuly 2 roky ode dne, kdy agenti „ Jeugdzorgu“ (služba ochrany dětí) a policie
unesli Nasťu a Mikolu. Holandská policie měla vážně podezření, že pokud matka, Ruska, mluví v
Holandsku se svými dětmi rusky, může se dětmi domluvit… na útěku. To není vtip, ale skutečný
příběh. V roce 2012 Oleně Antonové holandská policie unesla do juvenilního zajetí dvojčata
Anastázii a Mikolu i přes jejich zoufalé výkřiky: „Chci být s maminkou!“ Od té doby matka
neustále navštěvuje Petiční výbor Evropského parlamentu a žádá vrácení svých dětí. Ale děti jí nechtějí vrátit, přestože matka slibuje, že Holandsko neopustí. V Evropě to nikoho nezajímá, vždyť
děti v současné EU jsou zbožím, které přináší obrovské zisky. Ano, jen za rok juvenilního
zajetí děti Oleny vynesly holandské rodině 100.000 eur. Copak někdo v Holandsku bude chtít
přijít o takové peníze a vrátí děti jejich matce? Avšak díky mediálnímu skandálu nizozemská
vláda ještě šla na malé ústupky a dovolila matce navštívit své děti jednou za měsíc v přítomnosti
dětských dozorců z „ Jeugdzorgu“. Nejstarší syn Oleny, Ilja (26 let) však za celé 2 roky viděl své
sourozence jen 2krát. Nyní je dvojčatům 11 let. Nejbližší soud o vrácení dvojčat se bude konat
24. října 2014. Anglický velmi známý advokát se snaží takovéto unesené děti zachraňovat –
u několika se mu to skutečně zdařilo.
Prameny: www.youtube.com
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Redakčné oznamy a inzercia

Zborník
100 rokov
rozsievania

Ešte stále máte možnosť získať limitované
vydanie publikácie „100 rokov Rozsievania“,
ktorá dokumentuje vývoj časopisu Rozsievač
od roku 1914 až do dnešných dní. Nájdete
v ňom životopisy ľudí, ktorí stáli za Rozsievačom,
niektoré doteraz nepublikované informácie
a životopisy, historické fotografie, vybrané referáty
z konferencie v Brne. Je to časť našej spoločnej
česko-slovenskej histórie, je to výber z odkazu
našich bratov a sestier.
Objednajte si zborník, ktorý sme pripravili
pri príležitosti 100-ho výročia založenia
Rozsievača.
Cena 2 € / 50 Kč
Zakúpením zborníka podporíte prácu
a službu Rozsievača. Ďakujeme
Objednávky posielajte na adresu
rozsievac@baptist.sk, alebo telefonicky
na tel. č.: 0908 571 039 (+421 908 571039)

Objednávky posielajte na adresu rozsievac@baptist.sk, alebo telefonicky
na tel. č.: 0908 571 039, (+421 908 571039)

Hľadáme nových prispievateľov/redaktorov

Rádio7

vysiela pre vás

• kresťanskú hudbu
• témy a poradenstvo
• svedectvá zo života
• spravodajstvo
e nás
Počúvajta naším
s
a staňte erom!
n
t
r
pa
100
10483/1
0
9
2
6
2
č. ú.:
Bratislava: 103,6 MHz
Nové mesto n. V.: 107,4 MHz
Banská Bystrica: 107,7 MHz

www.radio7.sk

Našou túžbou je neustále skvalitňovať obsah Rozsievača. Hľadáme preto ľudí z ČR aj SR, ktorí by chceli vstúpiť do tejto služby v týchto oblastiach:
Kampan-september_Streetpaper-80x130_Radio7.indd
04.09.2012
1 článkov
21:37:37
– preklady správ a článkov zo sveta (anglický, resp. nemecký jazyk – krátke informácie zo zborového diania –
rozhovory – spracovanie tematických
– fotoreportér. Ak nemáte prax v danej oblasti, zabezpečíme vám zaškolenie. Potrebujeme vás :-)

Zasílání příspěvků
Své příspěvky můžete zasílat
na adresu rozsievac@baptist.sk i dopředu!
Vaše články zařadíme 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 posílejte 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 článku fotografie, zvláště jedná-li se o ohlasy z akcí vašich
sborů, blahopřání apod. Fotografie pro tisk by měly být zaslány
v nejvyšší možné kvalitě rozlišení ve formátech 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, nejlépe i s ořezovými značkami.
Jinak zasílejte inzerci ve formátu doc. (word)!
Upozornění:
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.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše příspěvky!

Témata příštích vydání:

Číslo 10 - Na zemi ako v nebi. Uzávierka príspevkov: 15. 11. 2014
Číslo 1–2015 - Velikost Božího srdce. Uzávierka: 25. 11. 2014
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Inzercia a pozvanie
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100 let Rozsévače

História Rozsievača
1999–2013
Môžeme hovoriť o histórii, keď sa chceme obzrieť desať rokov dozadu? Mnohé udalosti si
možno aj sami pamätáte. Skúsme sa však aj na túto dobu pozrieť spoločne.

Práca redakcie

Brat Vladimír Dvořák ako šéfredaktor dokázal počas svojho pôsobenia zabezpečiť
v spolupráci s ostatnými členmi redakčnej
rady pravidelnosť a stabilitu prípravy jednotlivých čísel. Bolo za tým aj veľa „neviditeľnej“ práce, keď spolu s manželkou Ruženkou doma pracovali na tom, aby všetko
bolo v poriadku a načas. Ak niektorý z
redaktorov nedodal, čo bolo treba, oni to

dokázali „zachrániť“. Nebál sa ani novej
techniky a naučil sa komunikovať aj cez
e-mailovú poštu. Navyše cielene pracoval
spolu s Jankom Šalingom na tom, aby do
redakcie prišli noví mladí spolupracovníci.
Objavili sa viacerí: Pavel Coufal, Stano
Baláž, Miriam Kešjarová, Igor Čonka, Katka
Bučíková. Po niekoľkoročnej prestávke sa
vrátil Stano Kráľ, ktorý v roku 2006 prevzal
vedenie redakcie. Po ňom od roku 2011
br. Pavel Titěra.
Mnohé sa počas tohto
obdobia zmenilo technicky aj organizačne
a redakčná rada sa od
roku 2006 stretáva
striedavo v Brne a v
Bratislave. Niektoré
práce sa profesionalizovali.

To sa zmenilo v roku 2005, keď sa celé
číslo pripravovalo už na počítači. Bola
to veľmi príjemná a relatívne moderná
zmena, ktorá zmenila vnútorný priestor
časopisu. Pribudli ilustračné fotografie k
článkom a získala sa lepšia prehľadnosť
rubrík. Autorom nového grafického riešenia bol br. Anton Vrana. Proces modernizácie vyvrcholil v roku 2009, keď sa začal
celý Rozsievač tlačiť plnofarebne.

Hlavné zmeny

V roku 1999 Rozsievač vychádzal v dvojfarebnej tlači (čierna
+ doplnková farba).
Obálka sa tlačila striedavo v českej a slovenskej mutácii. V roku 2002 sa podarilo
urobiť obálku už vo farbe, vnútro čísla sa
však tlačilo kníhtlačiarskou technológiou.
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Príspevky sa postupne začali preberať
v elektronickej forme, nebolo ich treba
prepisovať. Skrátil sa tým aj celý proces
výroby z dvoch mesiacov na dva týždne.

100 rokov Rozsievača
Redakčná rada v roku 2005

krstoch v zboroch o evanjelizačných akciách, svedectvá ľudí, ktorí prijali Krista, ale
aj množiace sa správy o rekonštrukciách
a budovaní nových modlitební.
Najdynamickejšie sa v tomto období vyvíjala rubrika pre deti. Začala v roku 1993
ako jeden list s príbehmi a rébusmi, ktorý
si deti mohli vystrihnúť a uložiť do obalu.
Na začiatku sa volala Haló, deti! , od
roku 2003 to bola vkladaná štvorstranová
bohato ilustrovaná príloha s názvom

Anton Vrana), jazykoví redaktori – korektori – strážiaci bezchybnosť a čistotu
jazyka (manželia Dvořákovci, Jarmila
Cihová, Marie Horáčková, Markéta Matoušková, Lea Uhrinová).
Musíme spomenúť aj sestry, ktoré na
ústrediach v Bratislave a v Prahe pomáhali
riešiť administratívne záležitosti (Katarína
Kvačková, Ľubomíra Kohútová, Elena
Žiaranová, Helena Včeláková, Iveta Procházková). V neposlednom rade chceme
Slávnostné vianočné stretnutie 8. 12. 2009

Aj financie bolo treba riešiť

Finančné náklady sú citlivou etapou vývoja každej práce.
Aj cena Rozsievača sa postupne menila.
Keďže skoro desať rokov ostávala na
úrovni 18 Kč/Sk, nedokázala už pokrývať
náklady spojené s výrobou, čo spôsobovalo kritiku zo strany vedenia našej cirkvi.
V roku 2002 bola zvýšená na 29 Kč/Sk
a v roku 2005 na 34 Kč/Sk.
Nutnosť zvýšiť cenu sa vždy podarilo
spojiť so zmenou, ktorá priniesla čitateľovi nejakú pridanú hodnotu (farebnosť,
prílohy a pod.). K zmene prišlo ešte v
roku 2009, keď na Slovensku začalo platiť
euro. Cena bola stanovená na 1,35 Eur
a darí sa ju udržať dodnes.

Obsah

Rozsievač sa vo svojom obsahu neusiloval o polemiku a nastoľovanie problémov.
Prinášal tradične duchovné úvahy a monitoroval dianie v zboroch v Čechách aj na
Slovensku. Ponúkal povzbudenie a od-

Zrnko. V príprave rubriky sa vystriedali
Mirka Antalíková, Mária Kohútová, Vlasta
Švejdová, Miriam Kešjarová, Kateřina Bučíková, Magda a Katka Lučanové. Rubrika
bola prílohou Rozsievača do roku 2011.
Od roku 2010 je každé číslo tematicky
ladené a zvolená téma sa odráža vo viacerých príspevkoch. Cieľom je ponúknuť
odpovede na otázky a pomôcť čitateľom
riešiť problémy každodenného života.

poďakovať aj našim zborom BJB v Česku
a na Slovensku za podporu našej práce
prostredníctvom modlitieb, ale aj za finančnú podporu prostredníctvom ústredí
v Bratislave a v Prahe. Nie je to samozrejmosť, je to Božia milosť.
V mene Rozsievača ďakujeme
Stano Kráľ

Rozlúčky

V tomto období sme sa rozlúčili s bratmi,
ktorí boli dlhé roky oporou redakčného
tímu.
Boli to bratia Pavel Titěra (23. 1. 2000),
Ján Šaling (6. 8. 2002) a Vladimír Dvořák
(5. 2. 2011). Títo bratia nezmazateľne
ovplyvnili službu Rozsievača a nechali
v ňom časť svojho pozemského života.
Verím, že o ich práci a službe sa bude písať na stránkach Rozsievača aj po ďalších
sto rokoch, ak Pán dovtedy nepríde.

Neviditeľní spolupracovníci
povede a riešenia. V tomto základnom
postoji redakčná rada pokračuje aj dnes.
Povzbudením boli vždy informácie o

Sú to ľudia, ktorých nevidieť, ale bez ktorých by Rozsievač určite nebol tým, čím
je. Bratia, ktorí sa v tomto období starali
o grafiku a tlač (Ľudovít Betko, Jiří Lučan,

19

Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi
sú: M. Horáčková, www.christianphotos.net, www.shutterstock.com,
DollarPhotoClub, BigPhoto a archív redakcie.

Vím, že
Vykupitel můj
živ jest
Vím, že jsi živ, a kořím se Ti v prachu,
vím, že jsi živ, bych věčně mohla žít,
vím, že jsi živ, a srdce nezná strachu,
byť stínem smrti bylo mu i jít.
Vím, že jsi živ, by umřít mohlo ve mně
mé staré „já“, jež nechtělo se vzdát,
to z mého „já“, co vzešlo z této země
a cos mi přišel pomoct pochovat...
Vím, že jsi živ, vždyť v srdce žiješ chrámě,
vím, že jsi živ, vždyť slýchávám Tvůj hlas,
Tvé objímá mne často něžné rámě,
Tvá ruka slzy stírá z mých řas...
Vím, že jsi živ, že vítězství Tvé jisté,
Že nekryje Tě v sobě tmavý hrob.
Vím, že jsi živ, a k Tobě, živý Kriste,
dnes volám: „Rosou k životu nás skrop!“
Marie Rafajová
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