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„Kdo změřil
Hospodinova ducha
a byl mu rádcem
a vedl ho
k poznání?“
(Iz 40, 13)

Velikost Božího srdce

Reportáž

Kdy se zlomí naše pýcha
První prosincovou neděli 7. 12. 2014 jsme v našem brněnském sboru
pořádali křestní slavnost. Bylo to opravdu radostné shromáždění plné
chvály a oslavy našeho Boha a Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Je to vždy mimořádná událost, když noví lidé vyznávají svoji víru
v Pána Ježíše.
Tento křest byl mimořádný i tím, že jsme byli společně s našimi
bratry a sestrami z romského sboru Armády spásy, který vede br.
Igor Mamojka. Náš sbor sloužil Romům několik desetiletí
a během roku 2014 jsme rozvinuli spolupráci s Armádou spásy
v oblasti služby brněnským Romům. Koncem podzimu tato
spolupráce vyústila k oficiálnímu „předání“ této služby do péče
Armády spásy. Jsme rádi, že naše vzájemné bratrsko-sesterské
vztahy v Kristu pokračují i nadále, čehož je dokladem i tento
společný křest. Ke křtu se přihlásilo z našeho sboru sedm lidí
a k tomu přišli ještě čtyři lidé z Armády spásy.
Celkově bylo tedy pokřtěno jedenáct lidí. Do tohoto slavnostního shromáždění přišlo také mnoho přátel a členů rodin těch,
kdo byli křtěni, takže nás celkově mohlo být až 300.
Kázal jsem na text ze Starého zákona o uzdravení Námana
Syrského, který se musel pokořit před Bohem a s vírou se 7 x
ponořit v řece Jordánu.
Podobně i každý z nás
musí dojít ve svém
životě do bodu, kdy se
zlomí naše pýcha a kdy
se s vírou obracíme
k Pánu Ježíši. V Něm
jediném je možné najít
uzdravení z našeho
„malomocenství hříchu“. Během křestní
slavnosti zpíval náš
pěvecký sbor, mládež i
výborná hudební skupina z romského společenství. Každý křest
je mimořádný.
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I kdybychom křtili jen jednoho nového křesťana. Z Boží milosti
v posledních letech ve sboru křtíme 8 – 11 lidí za rok. K tomu
jsme několikrát křtili romské bratry a sestry a v posledních dvou
letech také 3 nové křesťany na naší stanici v Brně-Medlánkách.
Pavel Coufal, kazatel BJB Brno
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Boží srdce je plné dokonalé lásky k nám. Jak
jinak bychom si mohli vysvětlit modlitbu Pána
Ježíše, zapsanou v 17. kapitole Janova evangelia. Ve verších 20 a 21 čteme: „Neprosím však
jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo
ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty,
Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,
aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ Je to
úžasný Boží plán pro nás a dotek lásky i pro
další generace. A Ježíšova modlitba ještě pokračuje: … „že Otec poslal Syna na zem, aby
vše, co mu svěřil Otec, dal nám a to je život
věčný“ (J 17, 2).
Boží plány jsou dalekosáhlé, pro nás nepředstavitelné a nejsou nám známy. Nikdo z nás neví,
Marie Horáčková,
co se stane v nastávajícím roce, co jej čeká, kam
šéfredaktorka
se posunou okolnosti. Ale víme, že ať se stane
cokoliv, bude to v Boží režii, On bude jistě o
všem vědět. Než dojde událost k nám, jistě nejdřív projde kolem Boha. Pokud tohle
vím, mohu se ztotožnit s biblickým slovem, že všechno je nám k dobrému.
Během loňského roku, kdy jsme si připomínali 100 let trvání Rozsévače, jsem přemýšlela, jak je možné, že se náš časopis dožil tak neskutečného výročí. Na stránkách jednoho čísla Rozsévače jsme vždy sledovali události jednoho desetiletí. V rychlosti jsme
tak během roku prošli celých 100 let práce různých lidí v různých dobách uprostřed

Doteky Boží

bojů i v nepřátelském politickém zřízení. Dozvěděli jsme se, že ač kolem zuřila válka,
nepřátelství, zloba, útlak a nenávist, přece časopis stále žil, a pokročil vždy zase dál.
To se mohlo stát díky odvaze a vytrvalosti bratří a sester, kteří časopis vedli. Kdo však
držel děj pevně v rukou, byl jistě Pán Bůh. Bez Něj by nebylo možné, aby Rozsévač
přežil až do dnešních dnů. Proč tak Bůh učinil? Pokud vycházíme ze skutečnosti, že
Bůh nedělá nic bezdůvodně, potom je nám jasné, že jistě nepřenesl
„že Otec poslal Syna na zem,
Rozsévač do současnosti jen tak pro
nic za nic. Musel k tomu mít důvod.
aby vše, co mu svěřil Otec,
Záleží Mu na Rozsévači a pro nás to
dal nám a to je život věčný“
je dnes obrovská výzva i odpovědnost
před Ním. Nesmírně si vážím těch,
(J 17, 2).
kdo Rozsévač tvořili, kdo pracovali
v redakční radě, zůstali věrní i v těžkých chvílích a udělali všechno pro to, aby mohl Rozsévač vycházet dál. Nevěděli, co
se bude dít, ale ze své pozice udělali všechno, co udělat mohli. Pokračovali věrně ve
své práci. Dobře znali Toho, kdo je vede a drží. Silným motorem jim byla jejich víra a
spolehnutí se na Pána Ježíše, který dostal od Otce moc nad všemi lidmi (J 17, 2). Věřili,
že jen Bůh, může Rozsévač udržet, i když to z pohledu lidských očí už nebylo možné.
U Něj hledali a nacházeli novou sílu. Dokázali povzbuzovat čtenáře ke svědectví, aby
i ostatní mohli být povzbuzeni. Věděli, že se vydali k misijní práci na „Božím poli“, že
někde někdo čeká na další číslo Rozsévače, očekává na dotek Boží, povzbuzení slovem víry a naděje, aby zůstali pevní v Bohu, i když právě prožívají něco zlého. V jaké
době a situaci žijeme dnes? Jaké zprávy nám předávají média? Víme, co nás čeká
v letošním roce? Žijeme v jiné době a přece opět v nejistotě. I dnes se potřebujeme
spolehnout na Boha, Jemu svěřit své kroky. Proto se dnes obracíme na našeho Pána
s prosbou o Jeho vedení, pomoc, sílu, odvahu a moudrost.
Nejlépe snad vše vyjádřím v modlitbě:
Pane Ježíši, s bázní přistupujeme k Tobě. Vyprošujeme si Tvoji moudrost, sílu, vytrvalost, povzbuzení a ochranu před útoky zlého. Do Tvých rukou se svěřujeme. Přikryj
nás Tvojí milostí. Vzýváme Tvoji svatou krev nad námi. Dej, abychom byli pro ostatní
dobrým svědectvím. I dnes někdo čeká na Rozsévač, který jsi držel celých 100 let.
Odevzdáváme do Tvých rukou naši práci a celý náš život se vším, co nás čeká. Pro
Tebe přece nic není překážkou. My nevíme, co nás čeká, ale Ty to víš. Věříme, že slyšíš
naše volání a že nás povedeš. Ať se děje vůle Tvá.
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Téma

Dej Boha na první místo
Ef 3,14 – 21
Nejdřív je třeba, aby nám všem
bylo jasné jedno:

Bůh chce, abychom pochopili, že nás velmi miluje. „Abyste mohli se všemi svatými pochopit…“
Když se podíváme do původního řeckého
textu, najdeme slovo (katalambáno), které má
význam: Být schopni porozumět (schopni postihnout), aby nám plně došlo, jaký je Bůh. Ale
je tam ještě víc: Být schopni si to také přivlastnit.
Aby to nebylo jen takové to: … „no jo, to jsem
slyšel už v nedělní škole, Ježíš mě má rád.“ Ale
aby to námi proniklo, celou naší duší, srdcem,
myslí, vůlí…
To je nebezpečí nás, kteří jsme od malička rostli
v církvi. Slyšíme něco fantastického o Bohu a
myslíme si: „No jo, to už znám, nemáte tam
něco silnějšího?“ Příliš často přijímáme tyto
úžasné Boží pravdy jen jako další informaci –
v tom množství informací, které se na nás valí.
Ale tato informace nás má zasáhnout. Bůh
chce, abychom to přijali každý sám pro sebe,
aby to šlo do nejhlubšího nitra naší bytosti. Jaký
je Bůh úžasný! Jak je nekonečný ve Své lásce ke
mně! Abych to pochopil, ale také uchopil pro
svůj život!

Je tady velký paradox:

Bůh chce, abychom byli schopni poznat, jaký
je ve Své lásce, ale zároveň čteme, že „Kristova
láska přesahuje každé poznání“! Mám poznat
Boha v Jeho lásce, ale zároveň Jej nemohu
plně poznat v Jeho lásce! Bůh chce, abychom
poznávali a přijímali něco, co není možné plně
poznat, co nás naprosto přesahuje! Boží láska
není měřitelná. Ani ve zkumavce – není to žádná „chemie“. Víte, jak se říká, že mezi mužem
a ženou musí být nějaká „chemie“, aby se měli
opravdu rádi. Boží lásku nedáme do zkumavky,
pod mikroskop, nezměříme ji na kilogramy,
tuny, kilometry, volty, decibely, eura nebo koruny. Nikdy nebudu mít Boha „v hrsti“, abych si
ho prozkoumal. Je nekonečný a přesahuje mě v
každém rozměru! Já budu poznávat Boží lásku
stále víc a víc, budu o ni usilovat, a přesto ona
bude stále přede mnou. Celý život. Je to výzva
– i pro nás, kteří v Pána věříme delší dobu – jdi
do větší hloubky, šířky, délky a výšky Boží
lásky. Měl bys společně s poznáváním Boha
růst. Bůh si to přeje!
A tak se chci zeptat: Věříš, že tě Bůh miluje? OPRAVDU – věříš – že tě Bůh miluje?
Jak bychom na to Bohu odpověděli, kdyby
se nás zeptal: Pavle, víš opravdu, že tě miluji? Máš to hluboko v srdci?
Možná bych řekl: „Ano, Pane, já vím, že mě
miluješ.“ - „Tak proč se přede mnou občas
skrýváš?“ „A nepochybuješ o tom?“ „No, Pane,
přiznám se, že někdy ano.“
Přiznejme si, že se někdy v církvi zaměřujeme na
to, co máme dělat pro Pána. Měl bys dělat to a
to – víc věř, poslouchej, čti Boží slovo, modli se,
štědře dávej, miluj bližního, služ s nadšením. To
všechno jsou správné a biblické výzvy. Ale Bůh
na prvním místě chce, abys Ho znal. Bůh se ti
chce dát poznat! Bůh chce, abys věděl o Jeho
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slávě, svatosti, lásce i milosti. Bůh chce nejprve,
abys s Ním měl živý vztah, chce tvoje otevřené
srdce, aby se ti mohl sám zjevovat, takový, jaký
je… Abys Ho potom (jako odezvu na Něho
samotného) mohl milovat a sloužit Mu. Ne ze
strachu, z povinnosti, že mi to všichni doma
říkají, ale z lásky.

Nemůžeš najít začátek ani konec
Boží lásky!

Boží lásku nemůžeme měřit metry nebo kilometry. Jedná se spíše o čas. I čas může být
krátký nebo dlouhý.
Znáte otázky dětí: „A tatí, jak DLOUHO tady
ještě budeme?“ Nebo: „Zajímalo by mně, jak
DLOUHO JEŠTĚ BUDE KÁZAT?“ Všichni určitě známe ten otřelý vtip: Co to znamená, když
si kazatel sundává hodinky a dává si je na kazatelnu? – Odpověď: Vůbec nic. – V některých
sborech to nebývá vtip, ale hrozivá realita.

Kdy začala Boží láska?

Kdy mě začal Bůh milovat? Bylo to tehdy, když
jsem Ho začal milovat já? Když jsem v Něho
uvěřil? Ne. Bylo to tehdy, když jsem byl to
hezké baculaté miminko v peřince, co nezlobí?
Ne. Bylo to tehdy, když za mne Ježíš umíral na
kříži? Ne. Ani tehdy nezačala Boží láska. Bylo to
tenkrát, když se Ježíš narodil v chudé stáji v Betlémě? Ne. Nebo když projevil milost Adamovi a
Evě po jejich pádu? Ne. Nebo když stvořil svět
a člověka v něm? Také ne. To není začátek Boží
lásky.
Je to něco nepochopitelného, ale Boží láska je
věčná. V matematice se nekonečno znázorňuje
položenou osmičkou, a my víme, že nejsme
schopni najít začátek nekonečna. Boží láska
je věčná, protože je to projev věčného Boha.
Pán Ježíš ve své velekněžské modlitbě v J 17:24
říká Otci: „Neboť jsi mě miloval již před založením
světa.“

Bůh je láska.

Láska má svůj původ v Bohu. Od věčnosti.
V trojjediném Bohu Otci, Synu a Duchu svatém
je dokonalá láska. A vždycky byla. Nikdy nebyl
čas, kdy by Bůh nemiloval.
V Ef 1:4-5 je napsáno, že nás Bůh v Kristu „již
před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí

„Neboť jsi mě miloval již před
založením světa.“ (J 17, 24)
a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás
předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty
byli skrze Ježíše Krista přijati za syny.“ Bůh na nás
s láskou myslel ještě před tím, než stvořil tento
svět. Než stvořil prostor a čas. Už tehdy se nás
rozhodl spasit skrze krev Beránka, Svého Syna.
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale
měl život věčný – to známe, J 3:16 – ale Bůh
ten svět, tzn. nás – miloval od věčnosti! To
rozhodnutí, že pošle z lásky Syna, aby za nás
zemřel na kříži, bylo Božím svrchovaným roz-

hodnutím, naprosto nezávislým na nás.
Možná je to něco, co máme problém pochopit,
ale Boží láska je naprosto nezávislá na čemkoli
vnějším. Není podmíněná zvnějšku. To my se
rozhodujeme milovat z jiných důvodů – jestli
nás někdo má rád, jestli se nám někdo líbí/nelíbí
atd. Ale Bůh nás miluje od věčnosti, nezávisle na
nás! Bezpodmínečně!
Možná vám to vrtá hlavou, jako mně. Bůh je
přece vševědoucí, ne? Copak nevěděl ve věčnosti, že až mě stvoří a já tady jednou budu
žít, že Ho budu zlobit, že budu trucovat, neposlouchat, že se Mu postavím 100 x zády, že
budu hřešit? – Je to nepochopitelné, ale Bůh
to věděl, On není omezen časem a můj život
měl na dlani už dávno – a přesto se rozhodl,
že mě bude milovat. Jeho láska je rozhodnutí.
Skutečná láska je rozhodnutí činit dobře druhému, upřednostnit druhého a udělat pro něho
to nejlepší, co je v mých silách a možnostech,
nehledě na okolnosti. Kéž bychom to pochopili, přijali a uchopili pro sebe! Bůh se pro nás
rozhodl z lásky!
Začátek Boží lásky nenajdeme, protože nás Bůh
miloval před stvořením světa. A podíváme-li se
do budoucnosti, můžeme najít konec Boží lásky? Přestane Bůh někdy milovat? Ne. Efezským
2:6-7 „Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl
na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům (těm budoucím věkům) prokázalo, jak
nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám
v Kristu Ježíši.“ Bůh mě bude milovat i v nadcházejícím věku. Až pomine tento věk a přijde nový
věk, v Boží slávě. Bůh mě bude milovat.

Boží láska nemá konce!

Snadnější je přijmout to jako teologickou
pravdu, ale horší je přijmout ji do svého života
a uchopit.
My, lidé, však máme často jiné zkušenosti s láskou. Lidská láska není tak trvalá. Častokrát lidé
milují nebo říkají, že vás milují jen tak dlouho,
dokud z vás něco mají.
Př: Gen 31:2 „I na Lábanově tváři Jákob viděl, že
už vůči němu nebyl stejný jako dříve.“ Strýc Lában
se k Jákobovi choval mile, dokud z něho něco
měl – když pro něj Jákob pracoval a Lábanovi
narůstala stáda. Ale Lában se k němu choval zle.
Domluvili se na určité mzdě, ale až se Jákobovi
začalo dařit, Lábanovi se to už nelíbilo. Už na
něj nebyl tak milý. Lában měříl svou náklonnost
penězi… S podobným chováním se můžete
také setkat. Někdo vás bude mít rád jen tehdy
a do té doby, dokud z vás bude mít nějaký prospěch. Pokud se tento profit z vás sníží, sníží se
jeho láska, tedy zájem o vás. Najednou nebudete tak milí a zajímaví… To je podmíněná láska.
S tím máme zkušenosti.

Jiný příklad podmíněné lásky:

čteme ve 2 S 13. Je to tak smutné, že se mi o
tom nesnadno píše, ale protože je Bible realistická, musíme být realističtí i my. David měl
několik synů a dcer s několika ženami. Jeho syn
Amnón se zamiloval do nevlastní sestry Támar.
Byla velmi krásná a on byl tak ovládaný svou
touhou po Támar, že z toho až onemocněl.
Místo aby se modlil k Bohu za sílu obstát

Veľkosť Božieho srdca
Bože můj, proč jsi mě opustil! “ Ale Pán nám dá
poznat, že nás neopustil. Jeho láska je stále
tady. On dá východisko z každé zkoušky. On
slyší modlitby svých dětí. Obejme nás, vezme
nás do své náruče, utiší naše volání, náš pláč,
ujistí nás: jsem tady, jsem ti blízko, mám tě rád.

Bůh si používá společenství

v tomto pokušení, místo, aby se svěřil jinému
zbožnému bratrovi, místo aby vybil svou energii
nějakou prací, rozhodl se, že Támar musí dostat
do postele. Vymyslel to tak, že nic netušící Támar přišla až k němu do pokoje, kde ji Amnón
znásilnil. Byla to láska až za hrob? Ne. Děvčata,
nevěřte nikomu, kdo vám toto říká! Mějte otevřené oči a nechoďte s klukem do ložnice. Až
po svatbě. Jinak to může hodně bolet. Víte, co
se stalo hned potom? Nato ji Amnón začal nenávidět velmi velkou nenávistí. Ano, nenávist, kterou
ji nenáviděl, byla větší nežli láska, kterou ji miloval.
Amnón jí řekl: Vstaň a odejdi!
Amón Támar využil jako nějakou hračku, kterou
potom odhodil. To muselo hodně bolet. Tento
příběh byl bolestivý i dál, měl krvavou dohru, ale
o tom můžete číst dál v 2 S 13nn.

Jsi zklamán ze vztahu?

Možná jste zklamaní z nějakého vztahu, ve kterém jste čekali lásku. Všichni toužíme, aby nás
někdo měl rád, ale ze zkušeností víme, že lidská
láska není vůbec dokonalá. Možná jste neprožili, že by vás měli vaši rodiče nebo jeden z nich
rádi. V posledních letech se více mluví o vlivu
otcovské lásky na děti. Když ji neprožijete
v dětství, chybí vám celý život a musíte kvůli
tomu více zápasit. Možná pak máte i menší
důvěru, že vás miluje váš nebeský Otec.
Všichni ve svém srdci toužíme po dokonalé
lásce, ale na této zemi ji nemůžeme najít. Jediná
pravá láska je Boží láska. Láska, kterou nám Bůh
zjevil ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu. Láska,
kterou vidíme nejsilněji v jeho kříži. Jeho láska je
nekonečná.

Trestá nás Bůh?

Možná namítnete: „Ale já mám v současné
době spíše pocit, že mě Bůh nemiluje, ale že
mě trestá. Protože prožívám těžké věci, napětí,
stres, jsem smutný, jsem nemocný, nedaří se
mi ve škole, nedaří se mi ve vztazích s rodiči,
opustila mě/opustil mě, Bůh mě trestá, nemiluje
mě…“
K tomu mám několik poznámek:
A) Je rozdíl mezi Božím trestem a zkouškou
naší víry. Trestal Bůh Joba vším tím hrozným, co
dopustil v jeho životě? Ne. Byla to zkouška jeho
víry. Zkoušel Bůh Izraelce tím, že dovolil, aby
byli odvlečeni do babylonského zajetí? Ne. Byl
to trest za jejich hřích. Boží trest a zkouška jsou
dvě rozdílné věci.
B) K trestu: Bůh má plné právo nás trestat,

pokud hřešíme, pokud ho zrazujeme, znevažujeme, pokud děláme věci, které jsou proti jeho
dobrému Slovu. Ale pokud patříš Kristu, pak
tě trestá milující Otec. Trestá tě z lásky. V listu
Židům 12:6 čteme:„Koho Pán miluje, toho přísně
vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.
Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako
se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec
nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se
dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí
děti.“

Bohu na mně záleží!

Bůh mě miluje, a proto se nemůže dívat na to,
jak to v životě kazím! Nemůže se dívat na moji
hloupost, s jakou padám do hříchu! Na moje
trapnosti! Proto mě trestá. Asi potřebuji pocítit,
že se musím vrátit zpátky na cestu života! Je to
šance, abych činil pokání, změnil svoje smýšlení,
otočil se zády k hříchu a šel směrem k Bohu!
Jsem tak vděčný nebeskému Otci, když se podívám zpátky, že mě občas přitlačil, když jsem měl
nějaké hloupé nápady! Zapamatujme si verš z
Jeremiáše 31:3; „Miluji tě věčnou láskou, proto ti
stále zachovávám milosrdenství. Milováním věčným miluji tě!“ To řekl Bůh Izraeli právě v době
zajetí, v době, kdy je trestal!

Bůh nás nepřestává milovat

I když nás občas musí přitlačit nebo trestat za
náš hříchu, děkujme Mu za to! Je to z lásky! To
mění náš pohled na Boha!
C) Ke zkouškám: I ty jsou z Boží lásky. Aby
Bůh pročistil moji víru. Víme, že žádná zkouška
není příjemná, ale také není nad naše síly. „Bůh
je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce,
kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou
vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.“ (1 K 10:13)
Můžeme být jisti, že ani smrt, ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v
celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu! (Ř 8:38-39).
Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Nic.
Miluje Bůh křesťany, kteří trpí v severním Iráku
a Sýrii? Ano. Jsou to těžké otázky. Ale věřím,
že ti, kteří patří Pánu Ježíši a volají k Němu ve
své úzkosti, ve svém trápení a bolestech, prožijí
dotek Boží lásky. Bůh se nás v takových údolích
života a těžkých zápasů dotýká a On sám nám
zjevuje svoji lásku.
Můžeme volat jako žalmisté: „Jak dlouho, Bože?

Další důležitou věcí, kterou si je třeba uvědomit: Bůh si používá společenství církve, sboru,
bratry a sestry, aby nám zjevoval Svoji lásku. V
našem základním textu z Ef 3 čteme, že máme
poznávat Boží lásku „spolu se všemi svatými“.
To znamená: se všemi bratry a sestrami, které
si Pán vykoupil, oddělil pro sebe v církvi. Je tak
důležité, abys poznával Boží lásku spolu s bratry
a sestrami! Nesmíš si myslet, že si stačíš sám!
Znovuzrozený, pokřtěný křesťan patří do církve!
Tvoji duchovní sourozenci ze sboru, do kterého
patříš, ti mají pomáhat poznávat Boží lásku.
Boží láska k tobě přichází skrze ně.
Podobně má Boží láska přicházet skrze tebe
do životů tvých bratrů a sester ve sboru! Často
si lidé, kteří přestanou chodit do sboru, stěžují
na nedostatek lásky od druhých. Vrať se k Bohu,
vrať se do živého společenství církve Pána Ježíše
a budeš znovu poznávat a prožívat Boží lásku
ve svém životě!

Bůh se ve své lásce k nám nemění

Chtěl bych říci, že záleží také na nás, jestli Boží
lásku přijmeme a jestli v ní budeme zůstávat.
Pán Ježíš řekl: „Jako si Otec zamiloval mne, tak
jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“
(J 15:9)
Jestliže jsi poznal Boží lásku, zůstávej v ní. Jak?
Následující verš říká: „Zachováte-li má přikázání,
zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (J 15:10)
S Boží láskou je to tak, že nám ji Bůh bezmezně
nabízí, protože nás miluje. My ji třeba s radostí
přijímáme, ale zároveň platí, že nemůžeme trvale zůstávat v Boží lásce, pokud nezachováváme
Jeho přikázání. Pokud chceš trvale zůstávat v
Boží lásce, pokud chceš poznávat Boží lásku víc
a víc, miluj Boha tak, že přijmeš Jeho Slovo
a budeš podle Něho žít. Miluj Ho celým srdcem, duší, silou, myslí – dej Ho na první místo
ve svém životě!

Na závěr několik výzev:

Modlím se za to, abyste je přijali, abyste nad
nimi přemýšleli a aby vás Duch svatý vedl k
tomu, co s nimi uděláte.
1. Znáš milujícího Boha osobně? – Pokud ne,
přijmi Ho ještě dnes. Řekni Pánu: Pane, dej se mi
poznat, chci Tě znát osobně. Bůh ti odpoví.
2. Možná pochybuješ, že tě Bůh miluje, protože
prožíváš těžké věci. Najdi svého vedoucího
mládeže, kazatele nebo někoho, ke komu máš
důvěru. Svěř se se svými pochybnostmi a spolu
je přineste Pánu. Volej k Pánu, přines Mu svoji
bolest, svoje pochybnosti a tápání. A nebuď
na to sám. Dovol církvi, aby tě zahrnula láskou,
která je z Boha. Pojď se s námi modlit.
3. Podívej se, kolik lásky ti Bůh dal a dává. Když
se budeš dívat, když budeš přemýšlet, pochopíš. Potom děkuj. Chval Boha, za Jeho lásku.
4. Jestliže znáš osobně milujícího Boha – jdi a
miluj i své bližní. To jsou ti kolem tebe. Pomáhej
jim, služ, miluj je Boží láskou. Proč? – Protože
jsi Bohem nesmírně milován!
Pavel Coufal, kazatel BJB Brno
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Velikost Božího srdce

Hloubka Kristovy lásky
V Efezským 3, 18 –19 se Pavel modlí, abychom (v. 18) mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je
skutečná šířka a délka, výška i hloubka a (v. 19) poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
Kristova láska přesahuje každé poznání, je nezměřitelná, ale to nám nebrání v tom, abychom ji stále více
chápali a poznávali. Naopak, její nezměřitelnost garantuje, že v poznávání Kristovy lásky nebudeme
nikdy hotovi.
Kristova láska

Mým dnešním úkolem je přiblížit vám skutečnou hloubku Kristovy lásky. Mluvíme-li
o hloubce, mluvíme o rozměru vertikálním
a to při pohledu dolů. Nedaleko odsud
v Moravském krasu se nachází „propast
Macocha“, která je největší propastí svého druhu nejen v ČR, ale v celé střední
Evropě. Pro návštěvníky, kteří chtějí získat
představu o její hloubce, je na vrcholu
propasti vybudován „horní můstek“. O 50
m níže se nachází dolní můstek. O dalších
90 m níže bychom se ocitli na „suchém
dně“ propasti, přesně v hloubce 138,5 m.
Na tomto dně se pak nachází tzv. „dolní
jezírko“, jehož změřená hloubka je dalších
50 m. Hloubka propasti je tak celkem
úchvatných 188,5 m.

Kdo je Ježíš?

Chceme-li dnes měřit hloubku Kristovy
lásky, musíme začít na „horním můstku“,
na vrcholu, v bodě „0“. Co je oním vrcholem, z nějž máme začít měřit hloubku
Kristovy lásky? Abychom jej správně stanovili, musíme si uvědomit, že Ten, o němž
mluvíme, není nikdo menší než Bůh sám.
Cesta do hloubky Kristovy lásky nemůže
začít jinde než v Jeho nebeské slávě. Apoštol Pavel píše: Filipským 2:6: „Způsobem
bytí byl roven Bohu.“
Ve své podstatě – pokud jde o charakter
Jeho bytí, má vše, co činí Boha Bohem.
Je roven Bohu. Je Bůh. Je věčnou osobou
Boží Trojice. Ve své velekněžské modlitbě
Ježíš řekl: (Jan 17:5) „A nyní ty, Otče, oslav
mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe,
dříve, než byl svět.“ Dříve, než byl svět, přebýval Syn Boží v dokonalém obecenství
Trojice, ve slávě přesahující schopnosti
našeho vnímání. A z této nepředstavitelné
k nám Ježíš z lásky sestoupil.

Zřekl se své slávy

První zastávkou, jakýmsi dolním můstkem
na cestě do hlubin Kristovy lásky je Jeho
vtělení. Filipským 2:6: „Způsobem bytí byl
roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
(v. 7) nýbrž sám sebe zmařil... stal se jedním z
lidí.“ Zřekl se Své slávy, Svých práv a výsad
náležejících Bohu.
Z výšky absolutního Bytí sestoupil do času
a prostoru. Slovy Pavlovy metafory z listu
Korintským: „byl bohatý, ale pro vás se stal
chudým.“
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Vstupuje do lidství

Věčný Bůh na sebe vzal podobu člověka.
Ten, který byl cele Bohem, se stává cele
člověkem, aniž by přestal být cele Bohem
a od té chvíle je cele Bohem a cele člověkem a to jednou provždy. Lidství, do
kterého vstupuje, je identické s tím naším.
Věčný Boží Syn zakouší hlad, slabost, bolest a utrpení. Tak jako sláva nebe, kterou
opustil, přesahuje naše poznání, tak
i Jeho vtělení je divem, který přesahuje
naše poznání. Ten, který předchází všechno a v němž všechno co je stvořeno, spočívá, současně leží v jeslích jako bezbranné
dítě.

Bůh je tedy jedním z nás.

s vůlí svého Otce. Nenechává si sloužit,
žije pro druhé, rozdává se. I v těch nejtěžších osobních chvílích myslí na své učedníky (Jan 13-17).

Kristus visel na kříži

Třetí a poslední zastávkou při sestupu
z nebeské slávy na „dno“ Kristovy lásky je
Ježíšova smrt. …v poslušnosti podstoupil
i smrt, a to smrt na kříži (Fil 2:8). Nabízí se
přirovnání s dolním jezírkem propasti Macocha. V současnosti uváděná hloubka
50 m vychází pouze z toho, kam se doposud speleopotápěči dostali. Skutečná
hloubka jezírka není známa. Když přemýšlíme o hloubce, do níž musel sestoupit
Kristus, když visel na kříži, vstupujeme do
oblasti, která je zahalena tajemstvím, je
„nezměřitelná“.

Kým bude? Mohl se stát z lidského hlediska mocným, bohatým, a přesto by se
jednalo o hluboké ponížení,
když si uvědomíme, odkud
„...v poslušnosti podstoupil i smrt,
vyšel. On však volí jinak. Druhou zastávkou na cestě do
a to smrt na kříži“ (Fil 2, 8).
hlubin Kristovy lásky, suchým
dnem Macochy, chcete-li, je
Jeho přijetí způsobu služebníka, otroka
Proč dal svůj život?
(Filipským 2:7b). Ježíš nikdy nikomu neotPodívejme se na to, co víme. Ježíš
ročil. Byl svobodným člověkem, ale ve své
o své smrti řekl: (Jan 10:17) „Proto mě Otec
svobodě se rozhodl přijmout postavení
miluje, že dávám svůj život, abych jej opět
otroka. Své učedníky učil: Matouš 20:26:
přijal. (Verš 18) Nikdo mi ho nebere, ale já
„Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď
jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život
vaším služebníkem; (v. 27) a kdo chce být
dát a mám moc jej opět přijmout. Takový
mezi vámi první, buď vaším otrokem. (Verš
příkaz jsem přijal od svého Otce.“ Smrt pro
28) Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal
Něj není nutností. Je to Jeho volba. Je to
sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako
rozhodnutí poslechnout Otce motivované
výkupné za mnohé.“
láskou k Němu a láskou k nám.

Ježíš sloužil lidem

Nádhernou ilustrací Jeho celoživotního
postoje pokorné poníženosti je událost,
kterou zaznamenal evangelista Jan: (Verš
3) „Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že
mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha
vyšel a k Bohu odchází, (v. 4) odložil svrchní
šat, vzal lněné plátno a přepásal se; (v. 5) pak
nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům
umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán“…(Jan 13). Ježíš, přes plné vědomí
svého božského původu a autority, kterou
přijal od Otce, v druhých nespatřoval své
služebníky, ale ty, kterým sám může a chce
sloužit. Nevstoupil do naší historie jako
Kyrios, ale jako Doulos. Lidé si na Něj dělali nárok. Stále po Něm někdo něco chce
a Ježíš všem pokorně slouží ve shodě

Nesmírná úzkost

Je to nesmírně těžké rozhodnutí, jak dokládá Ježíšův vnitřní zápas hodiny před
ukřižováním: Marek 14:35: „Poodešel od
nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li
možné, minula tato hodina. (Verš 36) Řekl:
„Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi
ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž
co ty chceš.“ Jan píše o tom, že Jeho duše
byla sevřena úzkostí a Lukáš dodává, že
Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se tak
usilovně, že Jeho pot kanul na zem jako
krůpěje krve.

Temné nebe a náš hřích

Proč tato hrůza, tato úzkost? Ano, vyhlídka na smrt je svírající. Navíc nešlo o

Téma
ledajakou smrt, ale o smrt na kříži, která
byla nesmírně potupná a mučivá. A přece
bychom mohli najít křesťanské mučedníky,
kteří ke stejné smrti přistupovali statečněji.
Byl Ježíš slabší než oni? Je Jeho smrt srovnatelná s tou jejich? Odpověď zní: Není!
Proč? Protože zatímco oni spolu s mučedníkem Štěpánem vidí „nebesa otevřená“,
nebe nad Ježíšem je temné. „V poledne
nastala tma po celé zemi až do tří hodin“
(Matouš 27:45). Zatímco smrt křesťanských mučedníků, kteří zemřeli na kříži,
je cestou vzhůru k Bohu, Ježíšova smrt je
nejprve cestou na samé dno oběti, kterou
se z lásky k nám rozhodl přinést. Něco
mnohem horšího než fyzické a psychické
utrpení uchvátilo Jeho duši – šlo
o bolest, kterou měl vytrpět jako ten, který
na sebe vezme náš hřích.

Kdo to může pochopit?

(Verš 46) Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš
mocným hlasem: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, to jest: „Bože můj, Bože můj, proč
jsi mne opustil?“ Jsem přesvědčen, že tato
slova nejlépe pochopíme, když přijmeme
jejich prostý význam. Ježíš si uvědomuje,
že byl opuštěn Otcem. Byla to právě tato
chvíle, která se mu honila hlavou, když
prosil Otce, aby, je-li to možné, od Něj
odňal „tento kalich“. Boží odpovědí bylo
„není to možné“. Není možné zachránit
hříšníky jinak, než zástupnou smírčí obětí.
Ježíš to ví. Jeho zvolání má formu otázky,
protože cituje žalmistu, ale Ježíš se neptá.
Ježíš konstatuje. Pro Ježíše, který se těšil
dokonalé intimitě vztahu s Otcem, je
takové opuštění agónií. Ten, který přišel
„z lůna Otcova“, ten, který ani ve svém
vtělení nikdy neztratil hluboké vědomí
Jeho blízkosti, prožívá, že Jeho Otec od
Něj musí odvrátit svou tvář. Traduje se, že
když Martin Luther vyšel ze studovny, kde
meditoval nad Ježíšovým zvoláním, sám
zvolal: „Bůh opuštěn Bohem! Kdo to může
pochopit?“

Největší oběť

Co všechno se muselo odehrát mezi Otcem a Synem na dřevěném kříži, pro nás
zůstane zahaleno tajemstvím. Víme však,
že Syn Boží na sebe vzal prokletí zákona
(Gal 3:13). Ten, který nepoznal hřích, byl
kvůli nám ztotožněn s hříchem (2 K 5:21).
Bůh Jej ustanovil za oběť smíření pro ty,
kdo věří (Řím 3:25). Kvůli nehodným hříšníkům je přinesena největší myslitelná oběť
(Řím 5:8).

Hloubka propasti

Hloubka Kristovy lásky je nezměřitelná,
protože si nedovedeme představit, z jaké
výšky sestoupil. Hloubka Kristovy lásky
je nezměřitelná, protože nedokážeme
pochopit zázrak vtělení. Hloubka Kristovy
lásky je nezměřitelná, protože si nedo-

vedeme představit, jak hluboko se Ježíš
ocitl na kříži. Sestoupil až na samotné dno
propasti, abychom na něj nikdy nemuseli
spadnout.

Nikdo není jako On

Máme krále, který opustil slávu nebe, aby
na sebe vzal můj hřích, mé prokletí. Nikdo
není jako On, není jiného Boha, který by
takto miloval. Není Boha Jemu podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Jeho
láska přesahuje poznání, neboť je „z jiného
světa“. Není k čemu ji přirovnat. Jedinou
analogií Kristovy lásky, kterou nám Písmo
nabízí, je láska Boha Otce ke Kristu. Jan
15:9: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem
si já zamiloval vás.“ Jak moc miluje Bůh
Otec svého jediného Syna? Láskou, která
přesahuje každé poznání. A stejnou láskou
jsme milováni také my.

Obraz

Hrabě Nikolas Zinzendorf byl jako mladý
19letý aristokrat poslán do hlavních evropských měst, aby poznával jejich kulturu
a doplnil tak své vzdělání. Jednoho dne
se dostal do Dusseldorfské galerie umění,
kde narazil na obraz od Domenica Fetiho
s názvem “Ecce Homo“ (Hle člověk). Na
obraze byl portrét Krista a pod ním stál
nápis: „To vše jsem vytrpěl pro tebe. Co učiníš
ty pro mě?“ Mladý Zinzendorf byl hluboce
zasažen. Prožil zkušenost, při které vnímal,
že Kristus sám mluví tato slova do jeho
srdce. Tehdy se zavázal, že odevzdá svůj
život službě Kristu. Dnes jej známe jako
zakladatele misijního hnutí Moravských
bratří, které v jeho době nemělo obdoby.

I k nám Bůh osobně mluví:

„To vše jsem vytrpěl pro tebe. Co učiníš ty
pro mě?“ Mladý Zinzendorf slíbil Kristu
svůj život a Bůh s ním a skrze něj udělal

veliké věci. A co ty? Naslouchej Božímu
hlasu, přemýšlej o Jeho lásce a odpověz na
Jeho volání. Láska Kristova motivuje
a zavazuje (2 Kor 5:14).
Marek Titěra, kazatel BJB Zlín

Přání
Vždycky se radujte.
Neustále se modlete.
Ve všem vzdávejte díky, neboť to je
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Ducha neuhašujte.
Proroctvími nepohrdejte.
Všechno však zkoušejte; co je dobré,
to pevně držte,
a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte.
A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí
celého vašeho ducha i duši i tělo kéž
zachová bez poskvrny až k příchodu
našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, kdo vás povolává;
On to také učiní.
(1Te 5, 16 – 24)

Najväčšie
nebezpečenstvo
20. storočia
Náboženstvo bez Ducha Svätého,
Kresťanstvo bez Krista,
Odpustenie bez pokánia,
Spasenie bez znovuzrodenia,
Štátnictvo bez Boha, nebo bez pekla.
Rozsievač, december 1928
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Aktuálne

Novoročné predsavzatia pre požehnaný život
Nový rok je akýmsi medzníkom na stupnici času nášho života.
Predstavuje nový úsek nášho života a súčasne aj nové plány,
túžby, ambície a predsavzatia. Preto ľudia majú svoje novoročné
predsavzatia, a máme ich aj my kresťania.
Je úplne prirodzené, že túžime po tom, aby sme v novom roku boli
zdraví, aby sa nám darilo v práci, v rodine, v škole... ba aj v cirkvi,
v službe... jedným slovom, aby bol náš život požehnaný a šťastný.
Čo ale robiť, ako žiť, čím sa riadiť, aby dni nášho života v tomto novom roku boli naplnené
požehnaním, šťastím a pokojom? Svet má
mnohé odpovede. My, ktorí veríme v Ježiša
Krista ako nášho Spasiteľa, by sme mali odpovede na tieto otázky hľadať v Božom slove.
Poďme sa preto inšpirovať slovami jedného
múdreho muža Biblie. Zapísané sú v knihe Príslovia v 3. kapitole. Urobme tieto výzvy našimi
predsavzatiami:
1. Nezabudni na Božie slovo, aby si ho žil
a zachovával, 1 – 2. Dajme si predsavzatie,
že v tomto roku si nájdeme čas na pravidelné
čítanie a študovanie Božieho slova (doma, na
biblickom vyučovaní v zbore či na mimozborových podujatiach). Rozhodnime sa, že budeme
toto Božie slovo, či učenie zachovávať, že sa
ním budeme riadiť v osobnom, manželskom,
rodinnom, pracovnom živote; že bude normou
nášho života, sviecou našim nohám.
2. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a vernosť, 3 – 4. Láska k Bohu: že budeme milovať
Pána Boha, nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista
celým srdcom, dušou, silou a mysľou; že nedovolíme, aby nás niečo odlúčilo od lásky Božej;
že naše životy viery budeme žiť v tej prvej láske
k Bohu, že láska k Bohu, k Božiemu slovu,
k spoločenstvu cirkvi a našim zborom bude
motorom našich životov. Vernosť znamená
oddanosť Bohu, Jeho slovu, oddanosť a teda
lojálnosť zborovému spoločenstvu; vernosť
a vytrvalosť na modlitbách za dielo služby v našich zboroch, za bratov a sestry; vernosť Pánovi
v nesení bremena života; svedomitosť v práci
a v službe; dôveryhodnosť, spoľahlivosť... Nech
nás tieto vlastnosti a cnosti neopustia ani
v novom roku.
3. Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť,
5 – 8. Dajme si predsavzatie, že v spletitosti
životných ciest a ponúk, na križovatkách života
sa budeme spoliehať na nášho Pána Ježiša
Krista, na Božie slovo, na Božie vedenie aj skrze
rozpoznanie cirkvi; že sa nebudeme spoliehať
na naše pocity, na našu rozumnosť, či myslenie
a trendy tohto sveta; že Božie normy a štandardy dané v Písme budú určovať naše rozhodnutia; že Božia múdrosť zjavená v Kristovi bude
určovať naše životy, aj keď sa to tomuto svetu
javí ako bláznovstvo; že sa nebudeme spoliehať predovšetkým na reklamu, trendy doby
určované športovcami, hercami, politikmi...;
že sa nebudeme spoliehať predovšetkým na
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svoje zdroje, schopnosti, zručnosti,
vzdelanie, múdrosť... ale na Božiu
múdrosť, Jeho načasovanie..., nech
to stojí čokoľvek.
4. Ucti si Hospodina zo svojho
majetku 9 – 10. Dajme si predsavzatie, že našu
odovzdanosť Bohu, našu dôveru v Neho, našu
úctu a vďačnosť za všetko dobré, čím napĺňa
naše životy, a zvlášť za ten najväčší dar života
večného v Kristu Ježišovi, vyjadríme naším
dávaním na potreby Božieho kráľovstva; že z
našich príjmov, z našich majetkov, dôchodkov
či výplat dáme Bohu nie zvyšky, ale to prvé, to,
čo vyjadrí, akú cenu má v našom živote to, čo
pre nás Boh urobil v Kristovi. Rozhodnime sa,
že naše dávanie nebude v tomto roku pre nás
bremenom, ale vyjadrením nášho uctievania
živého Boha.
5. Neopovrhuj kázňou Božou a jeho výchovu prijmi, 11 – 12. Boh tých, ktorých miluje, ako dobrý nebeský Otec vychováva, napráva, usmerňuje. Možno Boh v tomto roku bude
skúšať našu lásku k Nemu, našu vieru, službu,
odovzdanosť; možno nás bude chcieť naučiť
väčšej dôvere, možno prečistiť naše životy;
možno nás bude chcieť navrátiť bližšie k sebe,
alebo na správnu cestu, keď z nej odbočíme;
možno nás v našej neposlušnosti pritlačí do
kúta, aby sme Ho poslúchali. Možno nás preto
bude viesť cestou neúspechu alebo choroby,
alebo nám niečo odoprie, čo by pre nás nebolo dobré; možno nás bude napomínať a karhať
svojím slovom alebo ústami brata, resp. sestry,
či zboru... Neopovrhnime Jeho kázňou, prijmime Božiu výchovu a disciplínu; nezanevrime
na Boha či na brata a sestru alebo zborové
spoločenstvo. Nechajme si povedať, prijmime
Jeho napomenutie; nechajme sa poučiť, navrátiť; dovoľme Mu, aby formoval, modeloval
a prečistil a prepálil naše životy. Lebo všetky
tieto veci slúžia iba na dobré tým, ktorí milujú
Ježiša Krista, Rim 8, 28. On chce, aby sme boli
drahokamami v Jeho ruke.
6. Usiluj sa o Božiu múdrosť a nájdi ju,
13 – 24. Hľadajme Božiu múdrosť, pokiaľ
ide o naše rodiny, prácu, financie, investície,
rozhodnutia... Budeme v pokušení riadiť sa
múdrosťou tohto sveta. Ale ak sa odvážite
napriek všetkému sa usilovať o Božiu múdrosť,
jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej výnos lepší
ako výnos zlata... (14). Kto sa o Božiu múdrosť
usiluje a nájde ju, tomu Boh sľubuje požehnaný
život, 15 – 24.
7. Neži v strachu – dôveruj Bohu, 25
– 26. Nový rok je zahalený mnohými nový-

mi a neznámymi vecami, nevieme, čo nám
prinesie. Možno budeme čeliť zlým veciam
v spoločnosti, v politike; možno nepríjemným
ekonomickým, ekologickým správam; neistote
života, či už ide o zdravie, financie... Svet okolo
nás žije v strachu, podlieha panike z toho, čo
sa deje a ešte diať bude. Ale Božie deti nemajú
prepadať strachu a zúfalstvu, depresiám či
panike. Ježiš ako ten dobrý Pastier bude našou
dôverou, v Neho dúfajme, On je skalou, a teda
istotou a útočiskom našich životov... (25).
V Jeho rukách sú a budú naše životy, a nech
sa stane čokoľvek, vieme, že Boh je nad tým,
všetko má vo svojich rukách, nič sa mu z rúk
nevymklo. Môžeme Mu bezvýhradne dôverovať.
8. Neodmietni urobiť dobré tým, ktorí to
potrebujú, 27 – 28. Je to výzva aj v tomto roku
nežiť iba pre seba, pre svoje potreby a túžby,
ale všímať si aj potreby iných ľudí. A nielen
všímať, ale nakoľko je to v našich možnostiach,
tak podať ruku v službe pomoci. Pritom ide
o pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú a sú
odkázaní v základných potrebách na našu podporu: materiálnu či nemateriálnu. Osamelí ľudia
a deti možno potrebujú, aby sme im prejavili
lásku a prijatie. Nezabúdajme, že kto vie dobre
robiť a nerobí, dopúšťa sa hriechu.
9. Nevymýšľaj zlé na svojho blížneho či
brata, 29 –30. Je to predsavzatie, že si dáme
pozor na vzťahy doma, v práci i v zbore, že
urobíme všetko preto, aby sme vzťahy s ľuďmi
budovali, a nie borili zlým slovom, ohováraním, upodozrievaním; aby sme sa navzájom
neporovnávali, neplánovali, ako chytiť brata do
pasce... Naopak, rozhodnime sa, že budeme na
brata myslieť v zmysle Fil 4, 8.
10. Nezáviď zlému človeku a nenasleduj
žiadnu z jeho ciest, 31 – 35. Možno v tomto
roku upadneme do pokušenia ako Azaf v Žalme 73 – bezmála sa potkli jeho nohy, lebo začal závidieť ľuďom v tomto svete, ako hromadia
majetok, ako sa im darí, ako sú zdanlivo šťastní,
čo všetko si môžu dovoliť, žijú si, ako sa im
zachce, robia zlé a nespravodlivé veci a zdá sa,
že ešte sú hrdinami v tomto svete... Možno budeme v pokušení ísť ich cestou a napodobovať
ich spôsoby života... Len tak, aby sme vyskúšali
svet. Božie slovo hovorí, aby sme na začiatku
roka urobili rozhodnutie nezávidieť takýmto

Aktuálně
ľuďom, že majú možno krajší dom, či auto, že
majú viac peňazí, chodia na luxusné dovolenky,
nosia značkové oblečenie... Dajme si predsavzatie, že sa nenecháme zlákať na ich cesty, za
ktorými sa skrýva nespravodlivosť, a veci, ktoré
sú v Božích očiach hriechom. Predsavzatie, že
aj keď toho možno budeme mať menej, ale
zostaneme verní Pánovi a Jeho slovu. Môžeme
si privlastniť krásny prísľub, ktorý sa nachádza
v závere tejto kapitoly: takýto človek zdedí
slávu. V Kristovi majú naše dni zasľúbenie jeho
slávy. Nech tento radostný a nádejný výhľad na
Božiu slávu naplní dni nášho života aj v tomto
novom roku.
Tak vám, milí bratia a sestry, prajem od nášho
Spasiteľa Ježiša Krista požehnaný a šťastný
nový rok.
Darko Kraljik, predseda Rady BJB v SR

Pokračujme
v rozsievaní

Je to veľká Božia milosť, že náš Rozsievač
mohol z Božej milosti vstúpiť do druhej
storočnice rozsievania.
Počas tých uplynulých rokov viacerí bratia
a sestry zodpovedne niesli túto službu
a pracovali pri rozsievaní Božieho slova
v redakcii Rozsievača. Ich život a prácu sme
si pripomenuli práve pri storočnom jubileu.
Práca na poli, ktorej súčasťou je aj rozsievanie,
je ťažká práca a vyžaduje uvažovať v dlhodobej perspektíve. Pôdu je potrebné postupne
kultivovať, starať sa o ňu, zasiate semeno
potrebuje čas, aby prinieslo úrodu. Preto
rodiny roľníkov veľmi často celé generácie
dedili a obrábali svoju roľu, žili na nej, dedovia
a otcovia odovzdávali prácu synom a vnukom.
Duchovná práca na poli Božieho kráľovstva
má podobné charakteristiky. Je to náročná
práca, ktorú odovzdávame z generácie na
generáciu.
Aj v redakcii Rozsievača prišiel opäť čas, keď
niektorí pracovníci, ktorí dlhé roky, častokrát

Vše nejlepší...
Tato slova slyšíme často nejen při gratulaci k
narozeninám, ale také na Nový rok nebo při
prvním setkání s přítelem v novém roce. Pěkně
znějící fráze zastírá skutečnost, že gratulant
neví, jaké jsou konkrétní potřeby nebo přání
toho, komu gratuluje. Ale ví to on sám, a víme
také my, co je pro nás nejlepší?
Můžeme si však být jistí, že Bůh ví, co je pro nás
nejlepší. Nejen pro naše tělo, ale i pro duši, nejen pro zítřek, ale i pro mnohem delší perspektivu. A je docela dobře, že nevíme všechno o své
budoucnosti a nemáme ji ani ve své moci.
Velmi přiléhavě to vyjádřil autor písně slovy:
„Můj Pán má klíč mých dalších dnů, ó, jak jsem
rád! Neb kdyby jiný vládl jím, či Pán jej svěřil
rukám mým, mně hrozí pád, mně hrozí pád.“ V Bibli nacházíme i příběh, kdy Bůh nabídl člověku
splnění jeho přání. Takovou šanci dostal král Šalomoun a dobře ji využil. Nežádal ani bohatství,
ani dlouhý věk, ani smrt pro své nepřátele. Jeho přáním bylo, aby mu Bůh dal srdce vnímavé, aby
mohl soudit Izraele a aby dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Bůh ocenil jeho pokoru, rád
vyhověl jeho přání a dal mu k tomu i hodně navíc (1Kr 3).
Co bychom si přáli, kdyby nám Bůh dal podobnou příležitost, jako dal Šalomounovi?
A myslíte, že nám ji nedává? Bible říká: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“
(Ž 37:4)
Jistě, je to nabídka podmíněná, Bůh nedává možnost splnění všeho, co by člověka napadlo.
A těch „zbožných“ i přímo bezbožných přání se v srdci člověka vyrojí někdy hodně. Jakub píše:
„Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“ (Jak 4:3)
Nemusíme však vůbec uvažovat ve smyslu: co bych si přál, kdyby mně Bůh dal podobnou příležitost, jako dal Šalomounovi.
Ve skutečnosti svá přání stále přednášíme ve svých modlitbách. Myslíme ve svých modlitbách jen
na sebe a své nejbližší, nebo se přimlouváme i za jiné; myslíme také na své duchovní obdarování,
svoji službu, růst Božího díla, trpící křesťany ve světě? Modlíme se nejen za své zdraví a tělesný
zdar, ale také za své posvěcení a moc Ducha svatého?
Pokud vám někdo v těchto dnech přál slovy: „Vše nejlepší do nového roku“, co si pod tím nejlepším představíte? Je to shodné s tím, co vám jako nejlepší přeje Bůh?
A pokud vám opravdu ještě v tomto roce někdo takové přání neřekl, tak ho přijměte ode mne:
Vše nejlepší do nového roku od štědrého Dárce těch nejlepších darů.
Milan Kern,
předseda VV BJB v ČR
aj v páľave dňa a za nepriaznivých okolností
verne rozsievali, odovzdávajú prácu na tomto
poli ďalším pracovníkom.
K poslednému dňu roku 2014 ukončil svoju
službu šéfredaktora a dlhoročného redaktora
zo zdravotných dôvodov brat Ján Titěra.
O uvoľnenie z členstva v redakčnej rade požiadala aj sestra Eva Titěrová, ktorá pôsobila
v redakčnej rade od obnovenia vydávania
Rozsievača v roku 1968. Obom sme veľmi
vďační za ich dlhoročnú obetavú službu a veríme, že popri našej ľudskej vďačnosti je tá
hlavná odmena u Pána.
Výkonný výbor BJB v ČR spolu s Radou BJB
v SR poveril od 1. januára službou šéfredaktorky časopisu Rozsievač sestru Mariu
Horáčkovú. Sme vďační Pánovi, že všetko
pripravil tak, aby sestra mohla prijať túto prácu
ako svoje hlavné zamestnanie na plný úväzok.
Modlime sa, aby Pán dal našej sestre veľa
síl, vytrvalosti, múdrosti a tvorivosti do tejto
služby.
Vedenie oboch jednôt zároveň považuje za

potrebné mať v redakcii Rozsievača opäť zástupcu Rady a Výkonného výboru BJB, tak ako
tomu bolo v minulosti. Preto ustanovilo do
pozície predsedu Redakčnej rady Rozsievača
brata Jána Szőllősa, podpredsedu Rady BJB
v SR. Brat Stanislav Kráľ pokračuje v pozícii
zástupcu šéfredaktora, ale od 1. 4. nebude
jeho práca platená.
Chceme postupne dopĺňať redakčnú radu
o nových interných členov a rozšíriť aj sieť
externých spolupracovníkov.
V nadchádzajúcich mesiacoch chceme v redakčnej rade a v spolupráci s vedením BJB
pracovať na koncepcii Rozsievača, aby ešte
lepšie slúžil našim zborom a ľuďom v našich
krajinách pri zvestovaní evanjelia, budovaní
a rozširovaní kráľovstva Božieho a vytváraní
siete vzájomných vzťahov a spoločenstva.
Prosíme Pána, aby povolal a poslal ďalších
„rozsievačov“ do nášho Rozsievača, ktorí
vyjdú, aby rozsievali (Mk 4, 3), aby sme ďalej
mohli pokračovať v rozsievaní.
Ján Szőllős, predseda Redakčnej Rady
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Aktuálne

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde...
Ti, kteří četli zprávy z posledního jednání Výkonného výboru BJB v ČR, vědí, že jsem byl nucen k poslednímu dni v roce 2014 ze zdravotních důvodů rezignovat na službu šéfredaktora
časopisu Rozsévač. Již před třemi lety, při nástupu do této služby, jsem avizoval, že ji přijímám jen „dočasně“, do doby nástupu mladšího bratra – sestry, kteří by se ujali této práce.
Odcházím ze zdravotních důvodů. Nejsem přitom prvním, kdo ve stoleté historii Rozsévače
musel takto opustit svoji šéfredaktorskou práci. Je mi to líto, všechno „dění“ kolem Rozsévače mi přirostlo k srdci. Společenství bratří a sester Redakční rady mi bude hodně chybět.
Celých šestnáct let (od roku 1999), ať už jako člen rady či šéfredaktor, jsem směl se členy
rady trávit milé a vzácné chvíle v hluboké duchovní jednotě – proto ten titulek ze 133.
žalmu. Bylo tomu tak nejen při společných modlitebních chvílích, ale i při ryze „pracovním“
jednání. Na všech jsem si vážil jejich horlivosti, odhodlání, obětavosti a současně i radosti a vděčnosti za možnost stát v této službě. Se zvláštním
důrazem chci zmínit jejich věrnost Božímu dílu, v
neposlední řadě pak věrnost společenství Bratrské
jednoty baptistů v obou republikách.
A to bez ohledu na všechno, co se jim nelíbilo
a za změnu čeho se tak intenzivně modlili. Mám
hodně důvodů k vděčnosti Pánu Bohu. Zejména
těch posledních pět let, po nemalém zklamání v
závěru svého jedenáctiletého působení ve službě
tajemníka VV BJB, bylo každé další setkání rady
duchovním balzámem pro moji duši. Skutečně
„chermónská rosa, která kane na sijónské hory“.
Zároveň musím poděkovat současnému Výkonnému výboru BJB v ČR a Radě BJB v SR za
podporu Rozsévače v posledních letech. Velice
si toho vážím. Věřím, že také jimi navržené řešení
vedení práce po mém odchodu přinese dobré
výsledky.
Za další budoucnost Rozsévače se modlím, svému nástupci a všem současným i budoucím
členům Redakční rady přeji stálou radost z této služby, neubývající dostatek sil i nadšení,
které přichází shůry. A všem čtenářům radost a duchovní užitek z každého dalšího čísla časopisu, které se jim dostane do ruky.

Přání nejen pro sestry
V knize Kazatel čteme, že veškeré dění má svůj čas, tak i zrození nového roku přichází pravidelně.
Pravidelně přemýšlíme, co nám nový rok přinese. Ohlédneme-li se za starým rokem, jsme Pánu
Bohu vděčni, že neznáme svoji budoucnost. Často bychom to neunesli, ale při pohledu zpět
vidíme, že díky Boží pomoci zvládáme i nejtěžší období v našem životě.
A tak je to i v tuto chvíli, kdy jsou dny před námi opředeny neznámem. Na cestě našeho života
v příštím roce nás určitě čekají mnohé radostné chvíle, ale můžeme se potkat i s neúspěchem,
ztrátou životních jistot, starostmi o děti, o rodiče, o blízké, s nemocí... Ale víme, že na to vše
nejsme sami, pokud jsme do svých životů přijali Pána Ježíše. On je ten, který nás provede všemi
nesnázemi a povede nás po naší cestě života. On je ta jistota, kterou máme, pevný bod, kterého
se můžeme držet. Je to pouze na nás. Když budeme přijímat Boží lásku, nezapomeňme na to, že
ji máme dále rozdávat.
Pán Ježíš nám dal dvě nová přikázání: „Milovat Pána Boha z celého srdce, mysli své … a milovat
bližního svého, jako sebe samého.“ U proroka Micheáše v 6. kapitole po nás Pán Bůh žádá právo,
milosrdenství a pokoru před Ním: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil
se svým Bohem.“
Mysleme na tato přikázání i v tomto roce, prosme Pána, aby nám ukázal, kde je potřeba naší
pomoci, nezapomínejme děkovat i za zdánlivě malé dary, prosme o moudrost při každém rozhodování, prosme o naplnění Boží láskou a pokojem, abychom dovedli milovat své bližní, nejen
je snášet. Nepřestávejme děkovat za to, že máme dostatek všeho a že žijeme v míru. Modleme
se za ty, kteří jsou pronásledováni pro víru v Pána Ježíše, kteří žijí uprostřed válek, koho potkaly
přírodní katastrofy.
Přeji nám všem požehnaný rok 2015, naplněný Božím pokojem.
Za odbor sester ČR
Věra Černíková
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V Božím slovu je plno zpráv o významných
Božích mužích, kteří si sáhli až na dno, kdy
ztratili veškerou sílu. Kážu o „utváření Božího
člověka“, kde pojednávám o třech věcech, kterým čelil Ježíš v Getsemanské zahradě: kalich
bolesti, hodina zmatku a noc o samotě. Prošli
si tím všichni Boží muži a ženy.
Možná, že sis své současné utrpení způsobil
sám. Kolik manželek nyní trpí, protože si vzali
muže, před nimiž je Pán Bůh varoval? Kolik
dětí trápí své rodiče a přivádí je k zoufalství?
Tolik lidí ztrácí naději, protože mají AIDS a
další nemoci kvůli svým dávným hříchům.

Čas
na občerstvení
Ale nyní je čas přejít od příčiny tvých těžkostí
ke zlomenosti, pokání a víře. Je čas na novou
dávku síly od Ducha svatého, čas na obnovu
a občerstvení!
Jestliže tvé srdce cítí zbožný zármutek
a miluješ Pána, můžeš být sklíčený, ale On tě
nenechá vyhasnout. Když David chodil vírou
a činil pokání, napsal: „Ty mi rozsvěcuješ světlo,
Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým
Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je
tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li
Bůh náš! Bůh, který mě opásává statečností
a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších
mi dopřává stanout, učí bojovat mé ruce a mé
paže napnout bronzový luk. Podal jsi mi štít své
spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé
síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy
se mi nepodvrtnou. … Opásals mě statečností
k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš“
(Žalm 18, 29–37, 40).
Pán Bůh Svým pomazaným slibuje sílu: „Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby!
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj
doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám,
svou písní mu budu vzdávat chválu. Hospodin je
síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď
mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně“ (Žalm
28:6-9).
Budeš-li volat, vylije na tebe Svou sílu: „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé
duši sílu. … I když jsem v soužení, ty mi zachováš
život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel
a tvá pravice mě spasí“ (Žalm 138, 3; 7).
David Wilkerson

Jan Hus

Čtrnácté století v Čechách
Čtrnácté století bylo významným mezníkem vzniku české
reformace. Možná, že se tehdejší události v Čechách dnes někdy
přehlížejí, ale bez velkých postav našich dějin, které žily před Janem
Husem, by Hus nikdy nebyl tím, čím se stal. Úvodem si povíme
něco o Husově době a osobnostech, které tehdy žily.
V Čechách vládl císař Karel IV. Ten dal podnět k založení univerzity, která dodnes nese
jeho jméno. Brzy nato vzniklo také jeho
zásluhou v Praze biskupství, později arcibiskupství. A tak se církev oddělila od německého vlivu. Karel IV. povolal z Vidně do Prahy
roku 1363 augustiniána - proslulého kazatele
Konráda Waldhausera, který kázal německy
a latinsky. Latinsky kázal zejména studentům
na univerzitě, německy těm, kteří hovořili
německy. A těch bylo tehdy v Praze mnoho.
Mezi jeho posluchači byl i Jan Milíč z Kroměříže. Po smrti Konráda Waldhausera
(zemřel v Praze 8. 12. 1369) se stal Jan Milíč
kazatelem a kázal podobně jako Waldhauser, ale nejprve musel být vysvěcen na kněze.
Vysvěcení se konalo na papežské kurii v
Římě a Jan Milíč jel do Říma na žádost arcibiskupa Arnošta z Pardubic za pomoci Jana
ze Středy.
Jan Milíč z Kroměříže byl veliký pražský kazatel slova čistého evangelia. A tak se dostalo
Boží slovo mezi lid, který neznal latinský či
německý jazyk a to bylo pro reformní hnutí
nesmírně důležité. Jan Milíč byl později
uznáván za otce české reformace a je uznáván dodnes. Ve čtrnáctém století nastalo
papežské schizma. To znamená rozdělení
papežství na dvě části. Jeden papež sídlil v
Římě, druhý ve francouzském městě Avignonu. Češi se připojili k Avignonskému papeži.
Jan Milíč z Kroměříže dělal velkou čest svému učiteli a kazateli.
Vstával brzy ráno, aby vařil polévku. V Praze
a vůbec v Čechách bylo mnoho chudých.
Než Jan uvařil polévku, stála již před jeho
dveřmi řada lidí, kteří na ni čekali. Jednou
přišel za Janem Milíčem bohatý muž a přinesl mu kožich, ale chtěl mu jej dát pouze s
podmínkou, že ho nikomu z chudých nedá.
Jan Milíč nabídku odmítl a řekl mu: „Je církev
viditelná, ta je pošpiněná hříchem a církev
neviditelná.“
I v naší době se někdy hovoří o církvi neviditelné. Tato myšlenka se od 14. století
opakuje. Snad to byl výrok Jana Milíče z
Kroměříže, který tuto myšlenku o neviditelné
církvi vyslovil jako první.
Nechtěl být velkým a ctěným kazatelem, ale
hlasatelem evangelia Ježíše Krista. Přesto se
Milíč stal v Praze i jinde výjimečným kazatelem, aniž by o to kdy usiloval. Ve svých kázáních horlil proti zkaženosti kněží. Ti jej za
to třikrát obžalovali u papežské kurie, to se
stalo již v Avignone. Dvakrát se od kurie vrátil a pokračoval ve svých kázáních, ale ze třetí
cesty k papežské kurii se již nevrátil. Onemocněl a této nemoci v Avignonu podlehl.

Jeho při u kurie převzal Mikuláš z Jemnice.
Ve stejném století jako Jan Hus se v Jižních
Čechách narodila ještě jedna velká postava
našich dějin - Petr Chelčický - duchovní otec
Jednoty Bratrské.
Čtrnácté století bylo u nás poměrně bohaté
na lidi, bez nichž si můžeme jen těžko představit reformaci, do jejíhož čela se Jan Hus
postavil. V čtrnáctém a patnáctém století
zde velice působil Boží Duch a srdce lidí byla
dokořán otevřena pro Boží dílo.
Celá Evropa nám mohla závidět to, co se u
nás dělo po stránce náboženské. I Martin
Luther řekl na jedné náboženské disputaci
v Lipsku před celým shromážděním: „Já jsem
Husita.“ To byla doba, kdy se proti Čechům
a Husitství bouřila celá Evropa.

Vojtěch Raňkův z Ježova

Další velkou postavou té doby byl Vojtěch
Raňkův z Ježova. Ten si zamiloval Bibli jako
málokdo jiný. Bible se mu stala kormidlem
života, nikdy ji nespustil z očí. Jeho výrok
o Bibli zní: „Duše má přilnula k Bibli u věčné
lásky, a ona neodstoupila ode mne až do
stáří. Ve všem svém soužení, ve všech rozpacích, vždy s Biblí a skrze Bibli nabyl jsem
dostatečného a jasného rozřešení a útěchy
své duše.“ Písmo mu bylo jediným chlebem
i jediným pramenem života. Bible mu byla
také cestou, ve které viděl cestu Kristovy
chudoby a také se soustředil na pomoc chudým. Můžeme ho nazvat otcem chudých.
Podobnou cestou šel i Jan Milíč z Kroměříže.
Všichni Boží muži té doby měli veliký smysl
pro pomoc chudým.

Pojmenování Jana Husa

V roce 1371 se narodil v Husinci u Prachatic
v jižních Čechách na panství Vimperském
v chudé rodině syn a rodiče mu dali jméno
Jan. Příjmení dostal po místě svého narození.
Obecně se tehdy dávala dětem příjmení po
městech, kde žily nebo se v jejich blízkosti
narodily. Příjmení v dnešním slova smyslu
neexistovala. Dávala se pouze jména křesní.
Dělo se tak proto, aby se vědělo, odkud člověk pochází. Například Husův přítel, který
s ním zůstal do konce života, Jakoubek ze
Stříbra, se narodil několik kilometrů od města Stříbra. Viděl jsem dům, kde se narodil.
Dům je označen tabulí s nápisem: Zde se
narodil Jakoubek ze Stříbra. Podobně tomu
je i s Janem Milíčem z Kroměříže, který se
narodil v malé vesnici nedaleko Kroměříže.

Jan Hus reformátorem

Z Jana Husa se stal český reformátor, největší

Čech v českých dějinách, který svým učením
ovlivnil i znepokojil téměř celou Evropu
nejen své doby. Církev se až na malé výjimky
v celé Evropě postavila proti tomuto muži.
Od jeho smrti na kostnické hranici (6. července 1415) uplyne letos 600 let. V den, kdy
Hus umíral, mu bylo teprve 44 let.
Jaké úmysly měla se synem Husova matka?
Na Prachaticko jezdíval odpočívat o prázdninách Křišťan, učitel na Karlově univerzitě
v Praze. Tam se setkal s Husovou rodinou
a Křišťan v Janovi objevil veliké nadání. Žádal
jeho matku, aby ho vyslala studovat na univerzitu na kněze. Jeho matka neváhala a syna
dala studovat, ač byla sama chudá. Nemohla
syna podporovat, ale měla odvahu a věřila,
že její syn se v Praze neztratí. A neztratil se.
A tak se naplnil její sen, že její syn nebude tak
těžce pracovat jako ona. Ale nakonec pracoval více než kdokoli jiný. Nenosil na zádech
z lesa dříví, ale nesl celý národ. Odměnou
za jeho práci mu byly kostnické plameny, ale
toho se jeho matka nedožila.

Janovo studium a rodina

Jan byl z Prachaticka třetím studentem na
Karlově univerzitě v Praze. Hledal možnosti,
jak se v Praze uživit. Byl dobrým šachistou
a tak začal některé své spolužáky učit šachy.
Tak si vydělával na chleba.
O Janově otci se nemluví, snad už byl po
smrti, nehovoří se ani o jeho sourozencích.
Víme jen, že měl bratra, ale nevíme o něm
nic víc. O bratrovi Jana Husa se dozvídáme
z Husova dopisu z Kostnic. Píše do Prahy
dopis, v němž dává pokyny svým přátelům,
jak mají naložit s jeho pozůstatky. Doporučuje svým přátelům v Praze, aby jeho šatstvo
dali synům jeho bratra. Z tohoto vyjádření
lze se domnívat, že jeho bratr již nežil. Bez
této věty bychom nevěděli nic o jeho příbuzných. Neznáme jméno Husova bratra, ani
jeho bydliště, ale pravděpodobně již nebyl
na živu v době, kdy jeho bratr Jan procházel
plameny ohně v Kostnici. Nevíme, kolik měl
Jan Hus synovců, ale víme, že v době jeho
upálení ještě žili. Dějinné zápisy se o Husově
rodině zmiňují jen poskrovnu.
Vlastimil Pospíšil
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Úvahy a svědectví
Pred pár dňami nás bol navštíviť manželov
priateľ z detstva, Janko. Keď sa ľudia vidia
tak zriedkavo, preberie sa všetko možné.
No nemohla som si nevšimnúť, ako sa výraz
jeho tváre zmenil, keď hovoril o nej... vlastne
o nich. Jeho dcéra, „posilnená“ pred ôsmimi
rokmi čerstvou maturitou a dospelosťou,
odišla z domu a celej rodine dala najavo, že
o nich nechce počuť. Neviem si celkom dobre predstaviť, aký je každý ďalší deň takého
rodiča dlhých osem rokov. No teraz sa všetko
zmenilo. Po rokoch počul v telefóne jej hlas
a v priebehu krátkeho telefonátu sa stal
dedom sedemročnej vnučky. Nedávno bol
u nich na návšteve a nadšene nám rozprával:
„Bolo tam všetko. Všetko, čo v bežných rodinách. Aj sme sa poľúbili, aj sme sa pohádali,
aj som bol pre malú kolotoč s hojdačkou
a preliezkou, ako každý dedo..., ako keby tých
osem rokov ani nebolo. A uvidíme sa znovu,
všetko je zabudnuté, odpustené.“ Tešili sme
sa s ním. Veľmi dobre rozumiem pocitu
dospievajúcich detí, keď sa zrazu cítia také
silné, no viem aj to, ako to cíti rodič, ktorý vie

Návrat k Otcovi
o ceste života a jej kľučkách predsa len viac.
Tento obraz mi presne zapadá do myšlienok,
keď rozmýšľam o našom Bohu. Vždy, keď na
zhromaždení počujem, ako niekto v modlitbe
ďakuje za spasenie, s bolesťou prosím za
tých, ktorí sa ešte nenazývajú Božími deťmi.
Za tých, ktorým je Jeho milosť ponúknutá, no
ešte na ňu neodpovedali. Možno si myslia,
že majú dosť času, možno riešia veci, ktoré
sa im dnes zdajú dôležitejšie. Tak ako rozumiem radosti Otcovho srdca, keď Ho deti
poslúchajú, rozumiem aj Jeho bolesti, keď si
chceme svoj život plánovať sami. Keď vedome i nevedome ubližujeme sebe i iným, a keď
sa nám potom nedarí podľa našich predstáv,
„múdro“ sa pýtame: „Ako to, že toto Boh
dopustil?“ Moja odpoveď takým ľuďom je:
„Tí ostatní majú len takú istú slobodnú vôľu
ako ty. Rozhodujú sa, či budú na strane Boha,
alebo nie. Rozhodujú sa, či budú rozsievať
lásku a pokoj, alebo zákernosť, bezohľadnosť
a trápenie.“
Ale Božie myšlienky sú nad našimi tak vysoko ako nebo nad zemou. Božie myšlienky
s nami sú myšlienky pokoja, a nie súženia,
chce nám dať budúcnosť a nádej (Jer 29, 11).
Budúcnosť a nádej pre všetkých ľudí. Aj pre
tých, čo sú dnes za zabuchnutými dverami, aj
pre tých, čo dnes chodia v tme, v ktorej sme
aj my chodili, kým nám nezažiarilo Kristovo
svetlo. Božia náruč je pripravená pre každého
kajúcnika, pre každého, kto k Nemu volá.
Modlime sa preto za tých, čo ešte nie sú na
Jeho strane. Možno nám dnes robia problémy, možno sa na takých hneváme, možno
nechápeme, prečo Boha nechcú. Zajtra to
však môže byť milovaný brat či sestra. A Boh
o nich bude hovoriť, ako hovorí náš priateľ
Janko o svojej dcére.
Andrea Pavlíková
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Čtyři obrazy
Kdo může obsáhnout, prozkoumat, pochopit Boží srdce? Ani srdce člověka není vždy
jednoduché pochopit, ale něco o něm již víme z vlastní zkušenosti, ale také z Bible.
Vždyť srdce člověka je nejlstivější. (Jr 17,9) To Bůh dokáže prozkoumat lidské srdce tak,
že nic před ním nezůstane skryto. Ale co my? Můžeme alespoň nějak nahlédnout
do Božího srdce? Kdo nám může pomoci?
Ježíš řekl – „kdo vidí mne, vidí Otce...“ Na
Jeho srdci, chování i celém životě můžeme
zahlédnout hlubiny Boží.
1 K 2, 10 „Nám však to Bůh zjevil skrze
Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny
Boží.“
Odlesky Božího srdce můžeme zahlédnout i na těch, které Bůh proměňuje k
obrazu svému. Vždyť „Na odhalené tváři nás
všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě
- to vše mocí Ducha Páně.“ (2 K 3, 18)
A zejména mnohé nám může napovědět
Boží slovo – Bible. A právě v galerii Božího
slova chci připomenout čtyři obrazy, které
nám mohou pomoci nahlédnout do Božího srdce. Jsou to zvláštní obrazy, každý je
jiný a přitom mají hodně společného.
Boží cesty vedoucí k Jeho srdci i z Jeho srdce
k nám jsou předivné! Na nich se třeba první
stávají posledními a poslední prvními. Proto
začněme od konce obrazem, ke kterému
jsme vzhlíželi nedávno – o Vánocích.
Mohl by na něm být třeba betlémský chlév.
Jednou za Ježíšem přišli jeho učedníci s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?(Mt 18, 1-4 ) „Ježíš zavolal dítě, postavil
je doprostřed a řekl: Amen, pravím vám, jestliže
se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete
do království nebeského. Kdo se pokoří a bude
jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ Proč to takhle řekl? Možná i z vlastní
zkušenosti. On, Nejvyšší, se sám stal dítětem.
Tato vánoční zvěst nám není neznámá. Ale
zkusme se na ni podívat Jeho očima. Ten,
skrze něhož a pro kterého bylo stvořeno
vše, se tehdy narodil jako bezmocné dítě.
Dítě, které zpočátku ani nedokáže zaostřit
svůj zrak na věci a lidi kolem. To my si občas
představujeme Ježíška obdařeného zvláštní
mocí, který hned mluvil, chodil, činil zázraky
a z chudých hraček - hliněných ptáčků - tvořil živé ptáčky. Stejně tak zástupy gratulantů
se spoustou darů u relativně komfortních
jesliček jsou spíš pro uchlácholení našeho
svědomí. Bývá nám proti mysli přijmout to,
že by se Král králů a Boží syn mohl narodit
takto slabý a bezmocný. Je to ale cesta Božího srdce. „Nechť je mezi vámi takové smýšlení,
jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven
Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám
sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal
se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v
poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“
(Fil 2, 5-8)
Pokračujeme jiným, ještě slavnějším obrazem, který je součástí stejné galerie a je
namalovaný stejným malířem:
Jmenuje se Golgotský kříž. Bůh přibitý lidmi
na kříž. Dárce života ukřižovali. Bůh obětoval
svého jednorozeného Syna. Kdo nakonec

víc trpěl, Syn, nebo Otec? Na to nedokážu
odpovědět. Kříž ale odhaluje hodně z Božího srdce. Kopí člověka nakonec proniklo až
do hlubin Božího srdce, to na člověka přesto
nezanevřelo. Král králů zůstal „tichý a pokorného srdce“(Mt 11, 29). To lidské srdce touží
po moci, slávě a odplatě.
Pochopit obraz kříže nám může pomoci
jiný obraz pro někoho trošku abstraktní. Pro
Boha ale ne.
Je to láska. Bůh je láska. (1 J 4, 8) „Kdo
nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
Přemýšlejme o tom, co to s sebou nese.
A jaká jsou v tomto světle Boží přání a myšlenky? Začněme nejznámějším veršem Bible,
který začíná: „Neboť Bůh tak miloval svět....“
(J 3, 16). Nejen církev, nejen „ty dobré“, ale
svět – v celé jeho zkaženosti. Svět, který je
k němu ve své podstatě nepřátelský. Ježíš
řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského
Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé
i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5, 44-45). To po takové lásce poznají Boží děti... Vždyť i On si nás zamiloval
dřív, ačkoliv jsme byli Jeho nepřátelé. Nejsme
hodni Jeho lásky. Přesto nás miluje. A jak!
„Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad
někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje
svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,
když jsme ještě byli hříšní“ (Ř 5, 7-8).
Je v tom i jistá nespravedlnost, protože láska
neumí být vždy spravedlivá Je ale trpělivá,
laskavá, nehledá svůj prospěch a nepočítá křivdy (1 K 13, 4-5). Ano, láska v určitém smyslu
nadržuje. My sami jsme si nijak nezasloužili
to, že si nás Bůh zamiloval. Nebylo to spravedlivé. Byla to láska. A Bůh miluje všechny:
Vždyť „chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 3-4). A co my? Jsme
lidé podle Božího srdce?
Láska nás přivádí k poslednímu obrazu vykreslujícímu Boží srdce, o kterém chci mluvit.
Je to zátiší s ovocem - ovocem Božího Ducha. Je tam právě láska, s ní i radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání. (Ga 5, 22-23) Strom poznáme po ovoci. Boží srdce rovněž.
Toto jsou jen některé obrazy, které nám
mohou pomoci pochopit Boží srdce. Galerie
Božího slova jich obsahuje mnohem víc.
Ondřej Valenta

Rôzne
Modlitba bez činu je ako vták s jedným krídlom
„Modlitba, v ktorej nie sme otvorení byť súčasťou riešenia, nebude nikdy naplnená.“
CB Samuel, súčasný predseda Evangelical Aliance v Indii.
Ako malé deti nás rodičia viedli k modlitbe. Bola to prirodzená súčasť nášho každodenného života. „Drahý nebeský Otec, ďakujeme ti, že máme dostatok jedla, a prosíme, požehnaj ho a postaraj
sa o tých, ktorí sú v núdzi a majú nedostatok...“
Ako malá som vždy uvažovala nad tým, ako Boh túto modlitbu naplní. Chcela som im poslať
zvyšok svojho obeda, veď keby to spravil každý, možno by sme dokázali pomôcť všetkým hladujúcim. Z týchto detských predstáv som už našťastie vyrástla, veď by sme svet zaplavili pokazeným
jedlom. Kiežby som vtedy vedela, čo viem dnes... Že tou odpoveďou na naše modlitby sme my
sami. Že aj ja môžem pomôcť chudobným, hoci aj malým darom/skutkom. Že na vzdialenosti
nezáleží a že funguje organizácia, cez ktorú môžem pomôcť aj ja. Dnes, keď sa pozerám späť,
mám bázeň pred silou modlitby. Ako pracovníčka v Nadácii Integra, v rozvojovej organizácii,
ktorá sa stará o deti v Afrike, si uvedomujem prepojenosť našich modlitieb so skutkami. My sme
tí, ktorých si Boh povolal, aby pomáhali znevýhodneným, tým najmenším. Je to jednota mysle
a srdca, s ktorou by sme mali činiť naše skutky. Skutočná modlitba nás vedie k činu. A skutočný
čin nás vedie k modlitbe. Prinášať pomoc africkým deťom či prvú pomoc obetiam útokov v Iraku
je našou modlitbou a každodennou prácou.
Monika Guttmanová, Nadácia Integra

Bible v mateřštině chybí ještě 1,3 miliardám lidí
WYCLIFFOVA SPOLEČNOST upozorňuje
na to, že 1,3 miliardy lidí nemá kompletní
vydání Písma ve své mateřštině. Podle aktuální
statistiky existuje na celém světě 7 106 jazyků.
Z toho je celá Bible přeložena do 531 jazyků.
Nový zákon do 1 329 jazyků a jednotlivé díly
Bible do 1 023 jazyků. Další překlady jsou ještě nutné v 1 860 jazycích, kterými mluví 180
mil. lidí. Současně se pracuje ve 130 zemích

Tréning vedúcich odborov,
komisií a pracovníkov
zborov BJB v SR

Pozvánka
Drahý brat – sestra, pozývame ťa na stretnutie, ktoré sme pracovne nazvali: Tréning pre
vedúcich odborov a komisií BJB v SR a pracovníkov zborov. Tréning sa uskutoční v sobotu 7. 2. 2015 v priestoroch modlitebne BJB
Poprad. Formát stretnutia vedúcich odborov
a komisií, ktoré ste predtým mávali s Radou
BJB v SR, už považujeme za minulosť a nahrádzame ho vyššie spomínaným tréningom,
ktorý zároveň rozširujeme aj na dobrovoľných
či platených pracovníkov zborov. Zámerom
tréningu je priniesť nové podnety do vašich
osobných životov, ktoré vám prinesú zmocnenie pre každodenný život a povzbudenie
k životu Kristových svedkov. Tréning bude
zameraný na identitu človeka ako Božieho
dieťaťa, údu cirkvi a zamestnanca. Chceme
vás povzbudiť, aby ste si vyhradili čas na
absolvovanie tohto tréningu a s ním spojené
spoločenstvo s ďalšími bratmi a sestrami z
celej SR, ktorí podobne ako vy stoja v zodpovednej službe. Taktiež chcem poprosiť kazateľov a starších zborov, aby povzbudili svojich
pracovníkov, aby sa zúčastnili tohto tréningu.
Tešíme sa na vás.
V mene rady BJB v SR Darko Kraljik

na biblických překladech v 2 195 jazycích.
Překladatelské projekty – vize: aby měl každý
člověk možnost číst Bibli a rozumět jí – nejlépe v mateřské řeči. Na celém světě je činných
okolo 7 000 spolupracovníků Wycliffovy společnosti. Organizace je pojmenována podle
anglického teologa a filozofa Johna Wycliffa
(1330 – 1384).
Idea Spektrum, př. E. T.

Ještě mnohem horší než Ebola
Křesťanské pomocné akce varují před hysterií eboly. Hladem umírá mnohem více lidí.
Kvůli epidemii eboly především v Západní Africe by neměly být zapomenuty ještě větší problémy
ve světě, jak to vyjadřují odborníci pomocných a misijních organizací. Dle jejich vyjádření onemocnělo touto nemocí 10 000 lidí a víc než 5 000 na ni zemřelo. Také jednotlivé případy se objevily v USA, Španělsku a Německu. Zde předseda pomocné organizace řekl, že razantní rozšíření
epidemie eboly je symptomem katastrofického stavu zdravotnictví v mnohých afrických zemích.
Protože ebola je nemocí vzbuzující hrůzu a vysoce nakažlivá, je nutné, abychom značně více investovali do zdravotních systémů vývojových zemí.
17 200 dětí umírá denně podvýživou
Současně nesmíme zapomenout, že denně víc než 17 200 dětí do pěti let umírá na podvýživu a
jiné nemoci, kterým by se dalo zabránit. Tuberkulóza a malárie připravily ročně 2,5 mil. lidí o život.
Jsou to hrozná čísla, s kterými se doposud nepohnulo. Snad přispěje ebola k tomu, co je nevyhnutelně nutné – zdravotní systémy v afrických zemích konečně masivně podpořit.
Víc než 800 mil. lidí hladoví
Podobně se také vyjádřil vedoucí pomocného křesťanského díla pro děti Stephan Volke z Marburgu. Nezdravá pitná voda má stále závažnější důsledky. Asi 1 milion dětí umírá ročně průjmovým onemocněním. Ze školního vyučování odpadne 443 mil. školních dnů v roce, protože chlapci a děvčata onemocněli pitím špinavé vody.
Právě tak se nesmí zapomenout ve světovém společenství na malárii. Volke: „V Africe zemře
každou minutu jedno dítě na malárii. Hlad a podvýživa jsou stále velkým problémem: Víc než 888
mil. lidí trpí hladem, jeden z osmi nemá dost jídla. 99mil. dětí pod 5 roků má podváhu. Následek:
jsou omezené ve svém tělesném růstu a duchovním vývoji a náchylné k infekčním nemocem.
Před ebolou je možné se chránit jako před aids
Před panikou eboly varuje evangelikální misijní dílo. Jeho africký expert Andrew Howes řekl, že
nemoc zatlačuje podstatně větší problémy na kontinentu do pozadí. Ebola je výzvou, kterou je
třeba uchopit. Tak jako se chráníme před aids, můžeme se chránit před ebolou.
Mnohem větším problémem je nyní destabilizace mnohých zemí jako Centrální Afriky. Jinak než
při ebole není nyní svět zvláštně pozorný, ačkoliv trpí všichni. Extrémní muslimské skupiny se pokusily získat vliv tím, že se zesíleně staraly o chaos. Skutečně nutné je, abychom my podporovali
křesťany v těchto zemích – modlitbou a penězi.
Idea Spektrum 44/14, př. E. T.
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Zo zborov

Rozvíjame dedičstvo našich otcov
Domov J. A. Komenského v Račkovej doline (teraz pod názvom
Chata Račkova) nie je potrebné čitateľom Rozsievača predstavovať.
Mnohí z vás tu prežili krásny čas, oddýchli si a zažili duchovnú
inšpiráciu, povzbudenie.
Tento objekt vybudovali naši bratia ešte
v povojnovom období v prostredí prekrásnej
prírody Západných Tatier. Komunistický
režim však zotavovňu vyvlastnil a viac ako 40
rokov používal na vlastné ciele. Po páde režimu nám v roku 1993 bola vrátená. Začalo sa
s prevádzkou aj s nevyhnutnými stavebnými
úpravami. Objekt si však vyžadoval zásadnejšiu rekonštrukciu, ako aj rozvoj ponúkaných
programov a služieb.
V júli 2004 prevzala chatu do správy nezisková organizácia IN Network Slovakia, n.o.,
ktorú založil zbor BJB v Lučenci a občianske
združenie IN Slovakia (bližšie informácie nájdete na www.innetwork.sk ). Pokračovali v jej
prevádzkovaní a zároveň realizovali nevyhnutné rekonštrukcie. V priebehu rokov sme
vďační za všetkých modlitebných partnerov,
ktorí toto dielo prinášali pred Pána. Uvedomujeme si, že ak Hospodin nestavia, nadarmo sa namáhajú stavitelia. Ďakujeme za
všetkých, ktorí s našimi otcami pomáhali pri
výstavbe pôvodnej budovy, ako aj tým, ktorí
sa zapojili do prestavby po jej vrátení späť
v roku 1993. Ďakujeme za všetku finančnú
podporu z domácich i zahraničných zdrojov.
Z Božej milosti sa uskutočnila rekonštrukcia
2. poschodia, prízemia a naposledy zariadenie podkrovných izieb novým nábytkom. Do
rekonštrukcie a zariadenia bolo doteraz preinvestovaných vyše 300 tisíc eur. Sme vďační
našim partnerom z IN Network USA, ktorým
sa na tento projekt podarilo nielen zabezpečiť veľké finančné zdroje, ale aj motivovať
bratov a sestry v USA na stavebné brigády.
Mnoho dobrovoľníkov všetkých generácií
sem prišlo aj s cieľom slúžiť zvesťou evanjelia
a zdieľaním osobného svedectva o premenenom živote v Kristovi počas táborov.
Vznikli trvalé priateľstvá, viacerí študenti sa
znovuzrodili, dokonca máme na Slovensku
dvoch amerických misionárov, ktorí tu žijú so
svojimi slovenskými partnermi .
Chceme poďakovať aj všetkým vám, ktorí
využívate Chatu Račkova na organizovanie
zborových, misijných, rodinných či súkromných akcií. Je to pre nás všetkých veľkou
pomocou pre budúci rozvoj tejto služby.
Už niekoľko rokov existuje možnosť poukázania 2 % zo zaplatených daní na neziskové
organizácie. Aj touto formou ďakujeme tým,
ktorí nám túto čiastku poukázali v minulosti.
Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili
pri podpore ďalšej fázy prestavby chaty
– tentokrát konferenčných miestností na 1.
poschodí, ktoré chceme venovať pamiatke
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našich otcov, vďaka ktorým môžeme robiť
túto vzácnu službu. Naši priatelia zo SBC v
Arizone prejavili túžbu pripomenúť aj službu
brata Tomáša Krišku, ktorý odišiel k nášmu
nebeskému Otcovi v máji 2014. Brat Tomáš
mnohých z nich motivoval k službe a podpore Slovenska, a to podporou misijných
projektov konaných aj v Chate Račkova, ale
hlavne v posledných šiestich rokoch služby
manželským párom počas motivačných
víkendov. Úsilím brata Tomáša bolo budovať
pevné manželstvá, v ktorých strede je Pán
Ježiš Kristus, cez aplikované Božie princípy
a otvorené, pravdivé zdieľanie života.
Konferenčná miestnosť na počesť našich otcov a brata Tomáša bude výzvou pre nasledujúce generácie, aby sa inšpirovali ich odovzdanou vernou službou a nasledovali ich
príklad nevzdávajúcich sa Božích detí, keď
čelia problémom. Toto dielo by sme chceli
zrealizovať v apríli 2015. Je pred nami veľká
výzva, a preto sa modlíme a hľadáme jednotlivcov, ako aj zbory, ktoré by toto jedinečné
dielo finančne podporili. Svoje dary môžete
posielať priamo na č. u. 6014448030/5600
v.s. 777. Pre zahraničné platby môžete použiť IBAN SK1156000000006014448030,
BIC kod: KOMASK2X. Tiež uvítame poukázanie 2 % zo zaplatených daní. Príslušné
tlačivá si môžete stiahnuť z našej web
stránky www.innetwork.sk, prípadne vám ich
môžeme na požiadanie poslať.
Sme vďační Pánu Bohu za to, ako sa dotýka ľudí cez jednotlivé služby.
Aj v roku 2014 sa v Chate Komenského
konali každoročne sa opakujúce aktivity
rôznych cirkví, kresťanských organizácií,
stretnutia seniorov, pobyty škôl – štátnych,
cirkevných i súkromných, rodinné pobyty
cirkevných zborov a individuálne pobyty
zamerané na oddych a turistiku, budovanie
charakteru a duchovnú obnovu. Do Chaty
Račkova prišli na Motivačné víkendy pre
manželské páry z rôznych spoločenstiev
a všetkých generácií. Tieto víkendy sú aj
skvelým misijným evanjelizačným nástrojom
– istý manžel, ktorý nebol kresťanom po
takomto víkende povedal:,,Vidím, že manželstvo nie je možné žiť bez Boha.“
Dovoľte nám teraz uviesť niektoré vyjadrenia
účastníkov Manželských motivačných víkendov. Sú to odpovede na otázku: ,,Čo ste
sa naučili, čo nové ste spoznali o sebe, o
partnerovi, o Bohu“:
- Zistil som, že ešte stále nosím v sebe

mnohé zranenia, ale uvidel som spôsob, ako
ich odovzdať Bohu a prijať Jeho uzdravenie
duše a ducha.
- bol som taký egoistický! Uvedomil som si,
že moje pocity a zranenia boli pre mňa dôležitejšie, ako manželkine. Nebol som doteraz
schopný uvidieť svoj vlastný hriech
v tejto oblasti.
- Keď rečníci hovorili o svojich manželských
problémoch, povzbudilo ma to v tom, že je
viac ľudí, ktorí v manželstve zápasia, nie sme
to len my s manželom.
- Ticho a mlčanie o problémoch neprináša
pokoj!!! Boli sme schopní poprosiť jeden
druhého o odpustenie a odpustiť si, pretože
sme boli v Božej prítomnosti.
Prinášame aj niekoľko konkrétnych svedectiev:
- Manželský víkend nám umožnil dostatok
oddychu, rozhovorov a nástrojov na prevenciu voči zraňujúcim sa návykom v partnerskom vzťahu. Sme mladý manželský pár
(pol roka), ale tešíme sa, že istým chybám
sa môžeme vyhnúť. Chceme žiť manželstvo
tak, ako ho Boh pre nás naplánoval (Rado a
Miška).
- Sme v manželstve dvadsať rokov. Obaja
sme kresťania, slúžime ako rodina v zbore,
ale naše manželstvo sa premenilo po rokoch
na trápenie. Nedokázali sme riešiť naše problémy, zraňovali sme sa navzájom a skrývali
sme sa so svojimi problémami pred sebou,
rodinou, zborom, priateľmi aj pred Bohom.
Nakoniec sme počuli z Rádia 7 od Tomáša a
Ester Kriškovcov svedectvo nádeje o obnove
manželstva. Skontaktovali sme sa, prešli sme
spolu viacero poradenských hodín a absolvovali sme všetky 4 úrovne Manželských
motivačných víkendov. Stále máme manželské problémy, ale vieme, kam sa nechceme
v našej komunikácii dostať, čo máme a
nemáme robiť a užívame si naše manželstvo
vo všetkých oblastiach. O posolstve nádeje
na obnovu manželstva hovoríme aj našim
priateľom a známym. Už sme na Manželské
víkendy priviedli so sebou ďalšie štyri páry.
Aj naše deti zistili, že sa v našom vzťahu
udialo niečo dobré. Veľmi za to Bohu ďakujeme (Božka a Martin).
Aj pre tieto svedectvá chceme zrealizovať
prestavbu konferenčných miestností na
pamiatku našich otcov a rozširovať možnosť
Božieho pôsobenia v Chate Račkova.
Šinko Pavol

Informácie
Hledají se
dobrovolníci
Domov pro hosty Jad Hašmona
(Yad Hashmona) naléhavě hledá na měsíce
leden až březen 2015 spolupracovníky
(brigádníky). Je to moc hezká osada vybudovaná křesťany z Finska na památku
8 Židů, které umučili nacisté.
K osadě patří také biblická zahrada, kde je
ukázka vinohradů, polí, lisů na víno i na
olivový olej, jak to vypadalo v době druhého chrámu, v době pobytu Pána Ježíše
v Zaslíbené zemi, Jeho pozemské vlasti.
Jad ha šmona = „Pamatuj na osm“. Jejich
jména jsou uvedená na pomníčku v osadě.
Damaris Bar David, která má dobrovolníky
na starosti, vás vyzývá:

„Pokud znáte mladé křesťany, kteří
mají srdce pro Izrael a rádi by na
kratší čas sloužili v Izraeli Pánu
Bohu a Jeho lidu, doporučte nás
prosím.“
Informace o mesiášské osadě Jad Hašmona, která leží mezi Tel Avivem a Jeruzalémem, najdete na http://www.yad8.com.
Kontakt: voloyad8@gmail.com
Pište prosím anglicky.

Aj takto žijeme
Už približne štyridsať rokov pripravuje
zborový spevokol cirkevného zboru
BJB Bratislava Palisády každoročne
vianočný či veľkonočný koncert. Tešia
sa naň tí, čo ho pripravujú, ale najmä
desiatky členov zborového spoločenstva, nimi pozvaní hostia, ako i priatelia
zo sesterských cirkví. Tak tomu bolo
i tento rok v tretiu adventnú nedeľu.
Sprievod k piesňam hrala nielen sestra
B. Betková (klavír), ale najmä komorný
orchester, ktorí tvorili členovia cirkevných zborov BJB v Bratislave. Texty piesní sa premietali dataprojektorom, takže si ich
mohol húsť každý vo svojom vnútri. Repertoár tvorili dobre známe vianočné piesne,
koledy i náročnejšie skladby. Jednotlivé bloky piesní boli popretkávané prednesom
poézie s vianočnou tematikou. Poslucháči? Kostolík bol nimi preplnený. Ich záverečný
dlhotrvajúci potlesk vyvolal zopakovanie jednej piesne a spontánne pripojenie publika
k spevu. Najväčšia kvalita tohto večera tkvela v speve „zo srdca".
Zvestný zámer večera bol zvýraznený čítaním oddielu z Písma svätého a modlitbou
brata kaz. J. Szőllősa. Možno si poviete: nič nové; to robievame aj my. Áno, máte pravdu. V bratislavskom zbore BJB sa tešíme, že tieto koncerty nezanikli s odchodom brata
Vojtecha Paulena od dirigentského pultíka. Sme vďační Bohu za radosť, ktorú brat
Paulen desaťročia prinášal do našich životov. Ale tešíme sa, že brat Slávo Kráľ pokračuje
v tejto službe verne ďalej. Nie je to len dirigovanie, ale aj výber piesní, príprava notových
partov pre spevákov a orchester, nácviky a nové a nové povzbudzovanie účinkujúcich
k nácvikom a zvyšovaniu kvality prednesu. To nie je ľahká práca. Vďaka ti za ňu, brat
Slávo! Vďaka Pánovi, že dáva múdrosť a ochotu slúžiť nielen dirigentovi, ale každému
účinkujúcemu. Vďaka, že vás máme, sestry a bratia. Už sa tešíme na veľkonočný koncert,
i na všetky ďalšie.
Náš dobrý a láskavý Boh nech odmení vašu námahu a službu.
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Redakčné oznamy a informácie

Viete o tom,
že...

Rádio7

vysiela pre vás

• prvé číslo Rozsievača
vyšlo v roku 1914 dvakrát?
• prvá tlač mala štyri strany
a druhá osem strán?
• cieľ bol získať aspoň 1000
predplatiteľov
• Bratská jednota slovenských
baptistov v Uhorsku
mala vtedy 835 členov?

• kresťanskú hudbu
• témy a poradenstvo
• svedectvá zo života
• spravodajstvo
e nás
Počúvajta naším
s
a staňte erom!
n
t
r
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100
10483/1
0
9
2
6
2
č. ú.:

Omnoho viac zaujímavých informácií
nájdete v publikácii
100 ROKOV ROZSIEVANIA
1914–2014.

Bratislava: 103,6 MHz
Nové mesto n. V.: 107,4 MHz
Banská Bystrica: 107,7 MHz

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

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 a pod.
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 2 / 2015 - Byli sme nalezeni
Uzávěrka: 6. 1. 2015
Číslo 3/ 2015 - Život bez strachu
Uzávěrka: 6. 2. 2015
Číslo 4/ 2015 - Oblečme si nesmrtelnosť (Veľká noc)
Uzávěrka: 19. 2. 2015
Číslo 5/ 2015 - O našich pokladoch
Uzávěrka: 19. 3. 2015
Číslo 6 / 2015 - Živý Boh (svedectva)
Uzávěrka: 19. 4. 2015
Příspěvky nám můžete zasílat i dříve, zařadíme je dle tématu. Děkujeme.
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Hľadáme nových prispievateľov/redaktorov

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

Predplatné na rok 2015
Odberatelia v SR:
- predplatné ostáva 13,50 € na rok
(cena jedného výtlačku 1.35 €) + poštovné
- v platnosti ostáva, ze prvopredplatitelia majú počas celého roka
zľavu 50 % na predplatnom (nie na poštovnom)
- poštovné:
zbory - 1,1€ na kus a rok, jednotlivci - 4.8 € na kus a rok
Odberatelia v ČR:
- v dôsledku zmeny kurzu na 27,4 Kč/€ predplatné vychádza
370 Kč (cena jedného výtlačku 37 Kč) + poštovné
- v platnosti ostáva, ze prvopredplatitelia majú počas celého roka
zľavu 50 % na predplatnom (nie na poštovnom)
poštovné:
zbory - 85 Kč na kus a rok, jednotlivci - 210 Kč na kus a rok
Zvýšenie cien poštovného pre ČR je spôsobené zohľadnením
zvýšenia poštovného v roku 2014.
Zahraniční odberatelia: predplatné 13,50 €, poštovné 29 €
Platby realizujte na účty:
SR: IBAN SK35 0900 0000 0000 1148 9120 var. symbol 888,
starý formát účtu: 1148 9120/9000, var. symbol 888
ČR: Česká spořitelna Praha, č.ú. 63112309/0800
var. symbol 911 840
V tomto čísle si jednotliví odberatelia nájdu poštovú poukážku.

Krátke zprávy
Misijno-sociálny projekt BJB v SR
na Ukrajine v Gruševe, Jablunivke
a Mukačeve
„Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a
vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta.“ Jakub 1, 27
V adventnom a vianočnom čase prebiehala v našich zboroch BJB na Slovensku zbierka
na pokrytie potrieb osvojených detí v troch rodinách v Gruševe, Jablunivke a Mukačeve
v rámci trojročného misijno-sociálneho projektu BJB v SR na Zakarpatskej Ukrajine.
Aktuálne potreby podporovaných rodín: modlitby za silu a vytrvalosť v službe, výmena
starej Lady za deväťmiestne auto, spolufinancovanie skvalitnenia bývania detí, finančná
podpora vzdelávania detí.
Ak ste nestihli vianočnú zbierku, môžete ešte prispieť zaslaním darovanej sumy na účet
č. 1121498655/0200, VS: 21, určený pre túto zbierku. Informácie o projekte si môžete
pozrieť v krátkom videu, ktoré je uverejnené na stránke: www.baptist.sk.
Ďalšie informácie prinesieme aj v Rozsievači.

Matuzalemci
Mnohí z členov zborov BJB v ČR a SR
vedia, čo si predstaviť pod pojmom „Matuzalemci“. Je to vokálno-inštrumentálna
skupina. Mladí, dvanásťroční chlapci začali cvičiť a spievať už v roku 1958.
Dnes sú to bratia v Kristu, už bývalí členovia
staršovstva zboru Bratislava Palisády.
Vo svojich mladých rokoch života hrali,
spievali, hľadali „umeleckú“ podobu, ale
hlavne tvorili nové a nové duchovné piesne,
ktoré vyrastali z osobnej skúsenosti života
viery.
Od r. 1983 tvoria skupinu Matuzalem.
Ten názov? Veď dnes sú to už starí otcovia,
ktorí dodnes nielen radi spievajú a hrajú, ale túžia tým slúžiť Pánu
Bohu na oslavu Jeho mena, Jeho ľudu na potešenie i duchovné
vzdelanie. Prečo tento úvod?
Po prvé preto, lebo nedávno vydali svoje šieste CD, na ktorom je
trinásť nových či novo interpretovaných piesní. Toto CD je nové aj
tým, že už nespieva s nimi ich (i náš) vzácny brat a rovesník Dušan
Jančula, lebo „dostal angažmán“ v nebeskom spevokole.
Dovolím si zacitovať z textu na obale nového CD s názvom To
najkrajšie, to ešte iba príde: „Keď Pán života a smrti odvolal z nášho
stredu Dušana Jančulu, človeka – brata, s hlbokým basom a ešte hlbšou
charizmou, ostali sme zaskočení. Pýtali sme sa Pána Boha, čo nám tým
chcel povedať. Či to bol signál, že skupina Matuzalem zomrela tiež, alebo máme v tejto službe pokračovať. Po dvoch rokoch hľadania a skúmania nás viacerí oslovili, že ak máme ešte čo povedať, musíme pokračovať.
Sme vďační Pánu Bohu, že nám dal silu, zdravie i nadšenie pre prácu na
Jeho vinici. Nech je oslávené Jeho meno!“
To druhé, čo chcem pripomenúť, je nedávna návšteva Matuzalemcov na „Dolnej zemi“, konkrétne v slovenských evanjelikálnych zboroch i v kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Srbsku.
Boli to zbory v obciach Kysáč, Padina, Aradáč, Kovačica a Stará
Pazova. Pred odchodom na posledné turné do Srbska poslal brat
Ján Nvota, predseda Slovenských baptistických zborov v Srbsku,
SMS: „Krásne a ďalekosiahle horizonty bratom, ktorí nezložili zbrane,
ale bojujú do konca. 2Tm 4,7n.“ Prečo toľko o „našich“ Matuzalemcoch? Najmä preto, že ako oni, tak i my ostatní v zbore máme radi
Pána Ježiša. Spolu s nimi chceme slúžiť nášmu dobrému a láskavému Pánovi.
Spolu s nimi sa tešíme „... až si za Jordánom sadneme za prestretý
stôl...“ (Z muzikálu Zasľúbená zem.)

Sbírka BJB ČR
na podporu práce
s uprchlíky
Bratrská jednota baptistů vyhlašuje sbírku na práci mezi uprchlíky ze Sýrie. Mezi
mnoha možnostmi kde pomoci, jsme
vybrali službu baptistického sboru v Turecku, který působí na hranících Turecka
a Sýrie v utečeneckých táborech. Tuto
práci jsme již jednou v říjnu loňského
roku podpořili a zpráva o využití této
pomoci nás navedla k tomu, abychom ji
znovu podpořili právě v těchto zimních
měsících.
Dle pravidel krizového fondu uvolňujeme
přímo s vyhlášením sbírky částku 100.000
Kč, zbytek bude odeslán podle konkrétního
výsledku celé sbírky v BJB k 31. lednu 2015.
Číslo účtu - 63112309/0800, VS 911857, text SYRIE
Podrobnější informace přineseme v únorovém čísle Rozsévače.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

Podľa materiálov S. Kráľa pripravil J. Pribula
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Fotokurz s Bibliou

Tvorivo a s radosťou

Seriálom zameraným na odborné poradenstvo v oblasti
fotografovania s následnou biblickou aplikáciou a fotosúťažou
sprevádza Vladimír Malý
Fotografia a čas
Fotografia je obrazový dokument, ktorý v reálnom čase zaznamenáva určité prostredie,
osoby, udalosti a tie sa stávajú históriou.
Niekedy sa v prípade potreby dajú zopa-

kovať, ale častokrát, hlavne neopakovateľné
udalosti či fotografovania osôb, sa už nikdy
nezopakujú. Pozerám s úctou na
staré fotografie, ktoré zobrazujú
ľudí či budovy a krajinky a sú staré
desaťročia a mnohokrát aj stáročia.
Ak by niekto v danom okamihu
na danom mieste nestlačil spúšť,
nemali by sme o tejto udalosti
záznam. Preto je dobré si uvedomiť,
že každou zhotovenou fotografiou zaznamenávame časť histórie, ktorá bude mať pre
niekoho veľký význam.
V dnešnej dobe je fotografovanie dostupnejšie pre všetky vekové skupiny vďaka rýchle
sa rozvíjajúcej digitálnej technológii a cenovej dostupnosti fotoaparátov.
Archivujte svoje fotografie
Vyvolávanie filmov a fotografií v tmavých
komorách či kúpeľniach je už minulosťou.
Dnes sa to deje pri svetle, pri počítači aj
pri šálke kávy a fotografiami sa zabáva celá
rodina či vzdialení priatelia. Je to výborná
možnosť prezentácie, ale častokrát sa fotografie v počítači alebo v mobile stratia,
a keď ich po nejakom čase potrebujeme,
tak akosi zrazu nie sú. Iste mnohí máme
takéto skúsenosti pri zhromažďovaní obrazových materiálov pre nejakú príležitosť.
Preto by som chcel všetkých fotografujúcich povzbudiť k tomu, aby si uvedomili, že
fotíme aj pre budúcnosť a z toho dôvodu
je dobré fotografie si archivovať.
Dnešné technológie nám to umožňujú či
už v počítači, alebo na rôznych médiách.
Každý z nás si rád zaspomína na milované
osoby, keď si z času načas prezeráme albumy, alebo sa prehrabujeme v krabiciach
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od topánok s množstvom starých fotografií, ktoré v nás vzbudzujú rôzne emócie,
smiech či spomienky a oživujú časť našej
minulosti.
Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že najspoľahlivejšia archivácia je fotografia zhotovená na fotopapieri.
Zrkadlovka a kompakt
Kompakt je malý, ľahký, cenovo dostupný
fotoaparát s pevne zabudovaným objektívom
a bleskom, ktorý však má svoje obmedzenia.
Zaostrovanie v slabšom svetle je ťažšie a pomalšie.
Zrkadlovka nám ponúka rýchle zaostrenie a okamžitú reakciu, komfort obsluhy
a možnosť
rozšírenia
výbavy.
Ďalej znamená kvali-

Najčastejšie nepriaznivé faktory pri fotografovaní
a) silné protisvetlo – (tmavé, neprekreslené
snímky v tmavých oblastiach).

b) málo svetla – (roztrasené snímky).

c) nesprávne nastavenie vyváženia bielej –
(zlé podanie farieb na fotografiách).

tu obrazu a nízke zrnenie obrazu (šum) aj pri
vysokej citlivosti. Je však väčšia, ťažšia a drahšia
a jej cena rastie v závislosti od stupňa výbavy.
Pre porovnanie uvádzame, že aj najjednoduchšia zrkadlovka nám ponúka lepšie možnosti tvorby ako najlepší kompakt.

V nasledujúcich lekciách sa budeme zaoberať tým, ako sa s týmito faktormi vysporiadať
tak, aby boli naše fotografie čo najlepšie.

Poznaj svoj aparát
Súčasné digitálne fotoaparáty sú priam nabité mnohými užitočnými funkciami. Je potrebné si uvedomiť, že ani ten najdrahší aparát
nie je zárukou
toho, že naše
fotografie
budú vždy
dobré. Ak nefotíme často,
je vhodné
si prečítať
návod, aby
sme si oživili,
čo všetko náš
aparát naozaj zvládne.
Pokiaľ je to možné, nosíme manuál vždy so
sebou, aby sme mohli v prípade potreby po
ňom siahnuť. Pretože každý z nás používa
iný fotoaparát, niektoré postupy v ďalších
lekciách sa nebudú dať aplikovať na všetkých
typoch aparátov.

Aplikácia
Pre kresťana je dôležité, aby sa vedel orientovať na ceste životom. Preto nám Boh dal
manuál – svoje SLOVO, v ktorom nachádzame všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu,
o sebe, o cieli nášho putovania a hlavne, ako
sa do cieľa dostať. Je dobré mať vždy tento
manuál pri sebe a neustále sa jeho obsahom
zaoberať a konfrontovať. Páči sa mi rada
jedného otca, ktorý dal synovi Bibliu s venovaním: Čítanie tejto knihy ťa bude zdržiavať
od hriechu, ale hriech ťa bude zdržiavať od
čítania tejto knihy!
Zúčastnite sa našej súťaže fotografií motivovaných biblickým textom. Stačí, keď ich
budete zasielať na amf@amf.sk. Jeden autor
má právo zaslať v tomto roku najviac päť
fotografií. Na konci roka z nich v redakcii
Rozsievača vyberieme desať najvýstižnejších.
Autorov fotografií čakajú zaujímavé vecné
ceny od firmy AUTO-MOTO-FOTO, ktorá je
sponzorom tohto seriálu.

Pre učiteľov

Zrkadlo

Inšpirácie pre učiteľov nedeľných besiedok

(Krátka lekcia o Biblii – Božom slove)
V pralese neďaleko jazera žil zvedavý opičiak Toto. Zaujímalo ho všetko nové
a neznáme. Jedného dňa zbadal v húštine
zvláštny predmet. Hoci vedel, že by sa
k nemu nemal približovať, zvedavosť bola
silnejšia ako strach. S búšiacim srdcom sa
opičiak pomaly približoval k neznámemu
predmetu. Prišiel až celkom blízko. Čo
to je? premýšľal Toto. Je vo vnútri niečo
schované? Toto strčil hlavu do neznámej
veci. Fuj! Striasol sa. Niečo sa mu nalepilo
na tvár. Toto odskočil od neznámeho
predmetu a vôbec netušil, že si začiernil
tvár. Neznámy predmet bolo totiž vedro
plné čiernej farby, ktoré v lese zabudli
robotníci. Opičiaka to však už nezaujímalo a hľadal nový objekt záujmu. Čo sa to
ligoce v tráve? Toto chytil nový neznámy
predmet do ruky a zvedavo si ho obzeral.
Au! skríkol. Slnko, ktoré sa z neznámeho
predmetu odrazilo, mu zasvietilo rovno
do očí. S touto vecičkou by sa dalo dobre
zabaviť! povedal si a išiel hľadať niekoho,
komu by zasvietil do očí. V jazere sa práve pokojne kúpal hroch Frfloš. Toto sa
schoval za krík, a keď hroch vystrčil hlavu,
opičiak mu neznámou vecou zasvietil
priamo do očí. „Kto ma to otravuje?”
rozčúlil sa hroch Frfloš. „Počkaj, keď ťa
chytím.” Toto sa však iba zasmial a obratne sa prehupol ponad hrochovu hlavu,
pričom mu ešte raz nepríjemne zasvietil
priamo do očí. Oslepený hroch sa rýchlo
schoval pod hladinu jazera. Koho by
som ešte nahneval? rozmýšľal nezbedný
opičiak. Á, žirafa Jozefína! To bude dobrá
obeť. Toto si sadol do koruny stromu
a čakal na vhodnú príležitosť. Keď žirafa
natiahla krk a chcela si odtrhnúť pár listov, Toto jej zasvietil rovno do očí. „Čo
to je? Čo to je? Nič nevidím…”, jačala

vystrašená žirafa. Toto sa chytal za brucho
a roztopašne sa smial. Je to čím ďalej, tým
väčšia zábava, tešil sa. Z koho by som si
ešte vystrelil? Na neďalekej palme sa práve
chystal obedovať Totov kamarát opičiak
Miki. Toto sa rýchlo vyšplhal na susednú
palmu a čakal na moment, keď si Miki
bude chcieť odhryznúť z banána. Netušil
však, že Miki si ho všimol a nenápadne ho
pozoruje. Keď sa Toto už-už chystal zasvietiť Mikimu do očí, Miki šikovne vylúpol
banán a šupku hodil rovno do Tota. Mal
presnú mušku a Toto spadol z palmy ako
zhnitá hruška. Neznámy predmet dopadol
tesne vedľa opičiaka. Až teraz si Toto všimol, že v predmete vidí svoju ufúľanú tvár.
Neznáma vec, s ktorou Toto navystrájal
toľko nezbedností, bolo totiž zrkadlo. „Ja
ale vyzerám,” vzdychol si Toto. „Pôjdem sa
radšej umyť a už nebudem druhé zvieratká
hnevať,“ rozhodol sa.
Zrkadlo je vzácna vec. Ukazuje nám, akí
sme. Pán Boh nám dal tiež zrkadlo, v kto-

rom sa môžeme spoznať. Nielen to, ako
vyzeráme, ale predovšetkým, akí sme.
Pán Boh nám dal svoje slovo – Bibliu.
V nej sa dozvedáme, že každý človek má
problém – „Všetci totiž zhrešili a nemajú
slávy Božej…” (Rim 3, 23).
Nikto s hriechom v srdci sa nemôže dostať
k Bohu a žiť s Ním večne v nebi. Pán Boh
však po nás túži. Ponúka nám riešenie
nášho problému – „… ale ospravedlnení
bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie
v Kristu Ježiši…” (Rim 3, 24).
Pán Ježiš nám svojou smrťou na kríži otvoril cestu k Bohu.
Ak si uvedomíš, že si hriešny, a uveríš, že
Pán Ježiš zomrel na kríži aj kvôli tebe, Pán
Boh ti rád odpustí tvoje hriechy – „Ver
v Pána Ježiša a budeš spasený” (Sk 6, 31).
Pozeráš sa pravidelne do Božieho zrkadla? Vidíš, aký naozaj si? Je ti to jedno,
alebo ťa tvoje hriechy mrzia?
Skús o tom popremýšľať.

Odcházejí naše děti ze sboru?
V sobotu 1. 11. 2014 jsem se zúčastnila konference Dětské misie
(DM) ve sboru CB v Praze na Soukenické. Bylo přítomno do 80
lidí, kteří věnují svůj čas dětem v Nedělní škole nebo na letních
táborech z různých denominací. Překvapilo mne, že z BJB jsme
byly jen dvě důchodkyně. Omlouvám se, jestli tam byl přítomen
někdo, koho neznám.
Osobně mám dlouholeté dobré zkušenosti s materiály DM. Jsou
biblické a jasně sdělují evangelium dětem, takže mohou porozumět a reagovat na pozvání k Pánu Ježíši. Také 30hodinový kurs pro
pracovníky s dětmi s názvem „Efektivní vyučování dětí“ je kvalitní
přípravou pro službu dětem.
Škoda, že nevyužíváme nabízené možnosti, jak bránit odchodu
našich dětí, které zaujmou jiné pro ně zajímavější aktivity. Pamatuji
si větu: Nudit děti Božím slovem je hřích. Musím vyznat, že ne
vždycky jsem dovedla děti opravdu upoutat, ale díky Boží milosti

většina dětí (dnes rodiče) zůstali ve sboru. Dnes je ještě náročnější
dobře se připravit. Hlavním přednášejícím byl Dr. Czeslaw Bassara
z Polska, který mluvil o útoku na naše děti. Zároveň upozornil na
svou stejnojmennou knížku, která vychází v češtině. Lze ji objednat přímo v centru DM nebo v některém křesťanském knihkupectví (cena 70Kč). Vřele doporučuji.
Nepochybuji, že se věřící rodiče upřímně modlí za své děti. Ale
jsme schopni mít na ně potřebný čas? Nebo jsou “důležitější” věci
a pak už chybí energie i čas?
Děti citlivě vnímají naše skutečné priority a zařídí se podle toho.
Nejen u nás, ale i jinde v Evropě roste počet dětí z křesťanských
rodin, které odcházejí ze sboru, protože tam nenašly duchovní
domov. Kéž nám Pán dá vnímavé srdce pro tuto naléhavou situaci
a vyšle své dělníky Jemu oddané na svou vinici.
D. Hýsková
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Jednoho dne budu doma
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Jako by moje kůže nepasovala na těle,
ale já si právě uvědomil, že se cítím jako cizinec
na místě, kterému jsem vždy říkal domov.
Pak jsem ale uslyšel tvůj hlas,
jako by se najednou rozžehlo světlo.
A já prostě věděl, že
to je to místo, na které patřím.
Jako bych se s někým právě setkal,
ale znal ho již po dlouhé věky.
Každou čárku, každý rys,
Každou zvláštnost.
Všechny rozpaky jakoby se
najednou rozpustily někam pryč.
Každá bolest, každé ponížení,
každý pocit nenaplnění.
Bylo to, jako kdyby se někdo
dostal do mého nejzazšího místa v mém srdci.
A našel tam to, po čem jsem tak toužil:
Můj domov!
Bylo to, jakoby každý dětský sen,
každý pocit ryzosti,
každá dobrá vzpomínka, každá naděje
byla slyšena ve tvých slovech.
Bylo to, jako bych tě již znal.
Ty jsi popisoval můj domov,
ty jsi znal můj domov.
Jednoho dne budu doma.
Teresa Smith

