5
máj / květen
2015
ročník 84

Časopis Bratskej jednoty baptistov • Časopis Bratrské jednoty baptistů

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje.
Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole."
(Mt 13, 44)

O těch našich
pokladech
Bible nám
zachránila život
Talent

O našich pokladoch

Reportáž

V nebi je veľká radosť
Ako matka často uvažujem nad skutočnými cieľmi výchovy svojich detí. Chcem investovať do ich vzdelania? Či im zarobiť peniaze, aby sa im v živote darilo lepšie ako mne? Alebo vychovať
na slovo poslušné deti?

Mojím prvoradým cieľom je ukázať im živého Boha vo svojom
živote. Byť im príkladom v nasledovaní môjho Pána. Moja viera
v Boha by pre nich mala byť natoľko živá a príťažlivá, aby si ju
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chceli privlastniť aj oni. Zbor BJB Bernolákovo sa dňa 22. 3. 2015
mohol tešiť zo slávnosti krstu.
Tejto slávnosti sa zúčastnilo asi sto ľudí, prevažne členovia zboru, rodiny krstencov a priatelia. Brat kazateľ Miroslav Mišinec
pokrstil desať ľudí na vyznanie viery. V nebi je veľká radosť nad
každým človekom, ktorý príde
k Bohu.
Siedmi z krstencov boli deti
z našej besiedky a dorastu. Ďalší
traja boli ľudia, ktorí si živú vieru
privlastnili až v dospelosti. Pre
nás ako zbor je veľkou radosťou,
že naše deti, vnúčatá, susedia
prichádzajú k Bohu.
Vďační sme aj za ľudí, ktorí predtým o Bohu nepočuli, no milosťou boli zachránení. Záleží od
nás, ako pomôžeme týmto ľuďom
vytrvať a rásť v ich rozhodnutí.
Brat kazateľ kázal na text z 1Kor
1, 26 – 31: Čo je pre svet bláznivé,
to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych. Čo je pre svet slabé, to si Boh
vyvolil, aby zahanbil silných.
Jozef, syn Jakoba, bol otrokom. A Boh si ho vyvolil, aby
zachránil celý Egypt, aj svoju rodinu.
Koho si Boh použil? Mojžiš bol štyridsať rokov pastierom oviec. A Boh si ho vyvolil, aby vyviedol Jeho ľud
z otroctva.
Mária bola iba dievča. Ježiš sa narodil v jasliach. Boh si
na svoj plán použil rybárov, colníkov, neviestky, vyvrheľov. Všetkých spájalo jedno: boli ochotní dať sa použiť
Bohom.
Boh si nepoužíva múdrych, bohatých, urodzených
a dobre vychovaných. Používa si tých, ktorí sú ochotní
poslúchať a podvoliť sa Jeho plánu pre svoj život.
A ako pamiatku na tento deň si krstenci odniesli so
sebou telefónne číslo do neba:
Volaj ku mne a odpoviem ti, a oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš (Jer 33, 3).
Lýdia Podobná
foto: Peter Kovács, Peter Orvoš
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Možná dodnes rádi vzpomínáme na chvíle,
kdy jsme jako děti či dorostenci hráli při
prázdninových pobytech oblíbenou hru
– hledání pokladu. Všechny děti milují poklady, mají vždycky i ty své, na které si nedají
sáhnout. Na světě jsou však i mnozí dospělí,
kteří se naplno věnují hledání pokladů, ať již
na souši či pod vodou, někdy i v hloubkách
oceánu. Někteří za to svoje hledání zaplatili
i svým životem. Možná patříme mezi ty,
kteří si spíše vzpomenou na poklady ukryté
v prachu a špíně na starých půdách. I pro
mne – jako dítě – to byly nezapomenutelné
okamžiky. Co člověka žene k hledání poklaJan Titěra
du? Vidina bohatství? Vlastnictví unikátních
předmětů, které nemá nikdo jiný na světě?
Vlastníme něco, o co se strachujeme, co střežíme, opatrujeme a hlídáme? Bez čeho si nedovedeme již představit další život?
Abychom nepřišli o ten úžasný vlastnický pocit? A vzpomenete na to, kdy se vám
něco z toho pokladu ztratilo nebo bylo nějak poničeno? Jak jste byli řadu dnů
úplně bez života, bez nálady…?
Také v Bibli se často mluví o pokladu. Ve Starém zákoně najdeme slovo o Hospodinově pokladu, o chrámovém pokladu. O pokladech v životě člověka hovoří samozřejmě i moudrý Šalomoun, o pokladu hovořil nejednou i sám Ježíš. Ve vztahu
k Božímu království, ve vztahu k našemu srdci, ve vztahu ke zdroji našeho života.
Řekl jasně: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Matouš 6, 21).

Kde je naše srdce?
Ptám se: kde je moje srdce, kde je naše srdce? Při čem, u čeho, co mu je nade vše?
Ježíš chce upřít naši pozornost na poklad v nebi, který je jako jediný ukryt ve stoprocentním bezpečí. Lidé tohoto
světa, naší doby, vidí v boháčích
celebrity. Stále o nich píší, škodoli„Neboť kde je tvůj poklad,
bě se radují, když jim něco nevyjde
tam bude i tvé srdce“
a o část majetku přijdou, atd. A
přece každý křesťan má víc než
(Matouš 6, 21).
největší boháč tohoto světa. Patří
svému nebeskému Otci, kterému
patří všechno.
Jistě si vzpomenete na mladého křesťana, který jede vlakem, dívá se z okna ven a
raduje se z toho, co všechno jeho otec vlastní. Spolucestující v kupé je velice zvědav, a tak přímo položí otázku: „Na co se s takovým zalíbením díváte?“ Odpověď
zní: „Na majetky mého slavného Otce.“ „A mohu se ještě zeptat, kdo je váš otec?“
Odpověď je jasná: „Pán Bůh, Hospodin.“
Jak se dostat k takovým pokladům? Ježíš odpovídá bohatému mládenci velmi
jednoduše: je třeba se všeho vzdát, všechno rozdat… Až když nebudeš mít vůbec
nic, budeš mít konečně všechno! Všechno, co za to stojí, protože to na věky obstojí! Tatínek mi vždy říkával: „Máš, a budeš mít vždy jen to, co dáš.“ Zvláštní logika? Ta naše lidská logika jde opravdu stranou. Na to prostě nestačí! Takže, kde je
moje srdce? U čeho? Nyní, zítra, pozítří? U Toho, kde je Jeho poklad – to nejcennější, co v životě mám! Pro co se rvu, zápasím každý další den života? Již dlouho
vím, že tou nejlepší investicí v životě je hledání Božího království. Na prvním místě. Být občanem nebeského království totiž znamená stát se nálezcem největšího
pokladu. Jednou budeme dokonce „vládnout“ spolu s Ním. To je garantovaný
výsledek hledání Božího království. U tohoto pokladu mějme svá srdce!
Nebudeme zklamáni.
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Téma

Poklady v nebi
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji
vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ, ani hrdza
neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude
aj tvoje srdce (Mt 6, 19).
Pri vyslovení slova „poklad“ sa nám asi ako prvý
vybaví obraz truhlice alebo džbánu plného zlatých mincí a šperkov. Zemské poklady môžu
mať v súčasnosti rôzne formy. Už to zvyčajne
nie je zakopaná či inak dobre ukrytá truhlica so
šperkami a zlatom. My ľudia si zhromažďujeme
na zemi poklady inou formou. Máme úspory v
bankách, vlastníme hnuteľný a nehnuteľný majetok. Chceme zabezpečiť seba, preto si sporíme
na dôchodok, snažíme sa zabezpečiť aj naše
deti a zanechať im nejaké dedičstvo. Veľkým
pozemským pokladom sú pre mnohých pracovné úspechy, ovocie práce.
Pán Ježiš nás vo svojej reči na vrchu upozorňuje,
aby sme sa viac ako na zhromažďovanie pominuteľných pozemských pokladov sústredili na
tie poklady, ktoré si ukladáme v nebi. Pozrime
sa na tie nebeské poklady a ich charakteristiky
bližšie na základe Písma.

Existuje poklad v nebi

Potrebujeme mať na pamäti, že existujú poklady, ktoré môžeme ukladať v nebi, a vedieť, ktoré
to sú. Pri svojom skúmaní som našiel tieto nebeské poklady, o ktorých hovorí Božie Slovo, ale
vy možno nájdete aj ďalšie:
1. Boží Baránok – Kristus – v ňom sú všetky poklady (Kol 2, 3), On je centrom neba,
On je našou odmenou (a my Jeho).
2. Osobné poznanie Boha Otca a Pána Ježiša (L 12, 21; 2K 4, 7).
3. Božie kráľovstvo je podobné pokladu
(Mt 13, 44).
4. To, čo sme dali, darovali na zemi núdznym, je pokladom v nebi (Mt 19, 21) –
naša obetavá služba lásky (1K 13).
5. Prenasledovanie pre Krista na zemi, strádanie kvôli nasledovaniu Pána je pokladom v nebi (Žid 11, 26).
6. Božie povolanie – Jeho špeciálny plán,
vôľa pre nás.
7. Naša rodina, príbuzní a ľudia, ktorí vďaka
nám môžu počuť evanjelium a byť spasení.

Môžeme a máme zhromažďovať
poklad v nebi

Máme možnosť zhromažďovať poklady v nebi.
Ak chceme niečo dosiahnuť, v niečom byť naozaj úspešní, potrebujeme sa na to zamerať
a zhromažďovať v tej oblasti vedomosti, zručnosti, skúsenosti. Ani poklady v nebi sa nezhromaždia samy. Písmo nás upozorňuje, že nejde
len o to, aby sme sa dostali do neba. Ide o to,
aby sme si tam zhromaždili poklady.
To, ako žijeme na zemi, určuje to, ako budeme
žiť v nebi. V nebi dostane odmenu každý podľa
toho, ako žil a pracoval. Je dôležité vedieť, že
možnosť zhromažďovať tieto poklady v nebi
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máme len tu na zemi, počas svojho pozemského života. Znie to paradoxne, ale my napĺňame
nebo pokladmi.

Poklad v nebi je neporušiteľný
a nikto nám ho neukradne

súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch
zeme? A každý dostal biele rúcho a povedali
im, aby odpočívali ešte krátky čas, až doplnia
mieru aj ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú
byť zamordovaní ako oni (Zj 6, 9 – 11). Lebo
toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám
nesmiernu hojnosť večnej slávy... (2 Kor 4, 17).
To, ako žijeme náš život tu na zemi, určuje už
teraz náš budúci život v nebi. Napriek rozdielom v odmene a účasti na Božej sláve, tam v
nebi nebudú triedne boje, závisť, konkurencia,
porovnávanie.

Nebo je dokonalé a neporušiteľné. Nič tam nepodlieha skaze, porušeniu, rozkladu, starnutiu či
Kde je moje srdce
chorobe. Preto aj to, čo si tam zhromaždíme,
Záleží aj na tom, s akým motívom poklady
nestratí na hodnote, nepokazí sa to, nezhrdzazhromažďujeme. Je zrejmé, že zhromažďovanie
vie. Poklady v nebi, ako sme videli vyššie, sú
pokladov v nebi chce už teraz a tu lásku celého
vlastne činy, skutky lásky, ktoré vykonáme.
nášho srdca. To zdôrazňuje aj prvé a najdôležiV nebi vládne a pretrváva spravodlivosť (na
tejšie prikázanie: Milovať budeš Pána, svojho
rozdiel od našej pozemskej situácie). Tam neBoha, celým srdcom, celou dušou a celou mysbudeme nikým a ničím ohrození. Je to miesto
ľou. To je veľké a prvé prikázanie (Mt 22, 37
dokonalej istoty, bezpečia a pokoja. Náš do– 38). Cesta do neba je cestou nevesty v ústremov. Príbytok, ktorý nám pripravil Pán, kde sa
ty jej Ženíchovi. Kráčame zamilovaní do Neho
nemusíme strachovať (J 14, 1 – 3). Tam nám
s jedinou túžbou odovzdať sa celkom Jemu:
nikto neukradne to, čo je naše, čo máme od
Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu,
Pána. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala
že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho
lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme (Lk 10,
sa pripravila a smela sa obliecť do skvúceho,
42). Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase
čistého kmentu! Tým kmentom sú spravodlivé
vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik
skutky svätých. Povedal mi: Napíš: Blahoslavevám nevezme vašu radosť (J 16, 22).
ní, ktorí sú povolaní na svadobný hod BaránMôj špecifický poklad v nebi
kov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie (Zj 19,
V nebi je osobné vlastníctvo a sú rozdiely vo
7 – 9).
veľkosti zhromaždeného pokladu. Možno to
Nebo nie je pre intelektuálnych konvertitov
nezodpovedá našim predstavám ovplyvneným
a nominálnych členov cirkevných denomináhumanizmom (sloboda, rovnosť, bratstvo) a
cií. A paradoxne nie je pre tých, čo len hovoria
socializmom. Písmo to však hovorí veľmi jed„Pane, Pane...“ – dokonca konajúc nadprirodzenoznačne. Každý dostane osobnú odmenu:
né skutky, a pri tom nečinia vôľu Pánovu (Mt 7,
Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou
21 – 23). Skutočná láska k Pánovi nás nepovestolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé
die len k tomu, aby sme používali to, čo máme
ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho,
v Kristovi. Skutočná láska nás povedie k poddaako pracoval (2 Kor 5, 10).
niu sa Kristovi, aby si On mohol používať nás.
Potom som počul
Práve láska k pravhlas z neba, ktode, nielen pravda
rý hovoril: Napíš:
samotná, nás je„Blahoslavení, ktorí sú povolaní
Blahoslavení sú
diná ochráni pred
mŕtvi, ktorí odna svadobný hod Baránkov!"
zvodom Antikristeraz umierajú v
ta a jeho vplyvom.
(Zj 19, 7 –9)
Pánovi! Áno, hoPotom sa zjaví
vorí Duch, nech si
ten rušiteľ zákoodpočinú od prána, ktorého Pán
ce, lebo ich skutky idú s nimi (Zj 14, 13).
Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa
Budeme tam mať svoje osobné trofeje víťazzjaví pri svojom príchode. Tamten príde satastiev, osobné ohodnotenie, dostaneme osobné
novým pôsobením so všetkými prejavmi moci,
meno od Pána: Kto má uši, nech počuje, čo
znameniami a lživými zázrakmi, so všetkým
Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí,
zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože netomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu
prijali lásku k pravde, aby boli spasení (2 Tes
biely kamienok, na kamienku napísané nové
2, 8 – 10).
meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) doNajväčším nebezpečenstvom, ktoré nás môže
stane (Zj 2, 17).
od neba oddeliť alebo nás okradnúť o poklaMučeníci budú mať v nebi špeciálnu pozíciu
dy v nebi, je náboženstvo, tvárnosť pobožnosti
a evidentne iný podiel na Božej sláve: A keď
bez srdca, lásky, obete, viery a pravdy. Kde bude
otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom
náš poklad, tam bude naše srdce, tam budeme.
duše zamordovaných pre slovo Božie a pre
Ak v nebi, tak v nebi, ak na zemi, tak...
svedectvo, ktoré vydávali, a kričali mohutným
Michal Kevický
hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš

O našich pokladoch

Naše poklady v Kristu
„...v něm jsou skryty všechny
poklady moudrosti a poznání.“
(Kol 2, 3)

všechny zaznamenal. Ale ty jsi nikdy ten seznam
neviděl, že? Ne, a nikdo jiný také ne. To proto, že:
„…všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní
úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela
jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.“ (Kol 2, 13)
Někdo napsal:
Poklady jsou věci, kterých si vážíme, ceníme a
•
Kdyby naší největší potřebou byla informakteré jsou pro nás velmi důležité. Určité věci si
ce, Bůh by poslal vychovatele.
ceníme jen kvůli vzpomínkám, jež nám navozuje.
•
Kdyby naší největší potřebou byla technoJsou pozemské poklady a duchovní poklady.
logie, Bůh by poslal vědce.
Naše pozemské poklady mohou být zničeny
•
Kdyby naší největší potřebou byly peníze,
moly, rzí, mohou být ukradené, vytunelované,
Bůh by poslal ekonoma.
nebo ztrácejí hodnotu kvůli finanční krizi na
•
Kdyby naší největší potřebou byla zábava,
trhu. Náš Pán o těchto pokladech řekl známý
Bůh by poslal baviče.
verš: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé
•
Naší největší potřebou však je odpuštění,
srdce.“ (Mt 6, 21)
proto Bůh poslal spasitele.
Pokud naše srdce patří Kristu, objevíme, že
•
v Něm jsou skryty ne některé poklady, nýbrž
Mír: „V něm je náš mír.“ (Ef 2, 14)
všechny poklady moudrosti a poznání. Proč jsou
Boží recept na mír, je v osobě Jeho Syna, Ježíše
nazvány poklady moudrosti? Největší poklady
Krista, kterého označil za Knížete pokoje. Bez
na zemi jsou dnes drahé kovy jako zlato a diadíla vykonaného na kříži je v životě jen hořkost,
manty, které dokážou uchovat hodnotu peněz
nesnášenlivost, zlá vůle, vzpoura, předsudky,
ve skrytých trezorech. Písmo však praví: „Získat
žádostivost a nenávist. Velké problémy světa se
moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší
dají vyřešit jen
je získat rozumu kříže. Jen
nost.“ (Př 16,
16)
v Kristu se mění
„Je to Kristus mezi vámi, v něm máte nenávist v lásJsou tedy
poklady cenku, válka v mír,
naději na Boží slávu.“ (Kol 1, 27)
nější než zlato a
nesnášelivost
stříbro, a to jsou
v toleranci,
naše poklady
a rozdělení v
moudrosti v
jednotu. V Kristu dosáhneme mír a pokoj. Slovo
Kristu. Když hledáme v Novém zákoně verše,
„šalom“ je výraz, který se v židovském prostředí
obsahující spojení „v Něm“ (v Kristu), najdeme
používá k pozdravu a zároveň k označení ideálněkolik vzácných pokladů, které se nedají získat
ního stavu pro život. Samotné hebrejské slovo
žádnou měnou ani zlatem. Tyto poklady mají být
šalom vyjadřuje mnohem více než pouhou nepřízdrojem naší trvalé radosti a vděčnosti.
tomnost války – je totiž souhrnným označením
zdraví, spokojenosti, spořádanosti, harmonie,
Vykoupení a odpuštění hříchů:
klidu, pohody a neporušenosti. Šalom člověk
„V Něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“
zažíval při svém stvoření, než upadl do hříchu
(Kol 1, 14)
a neshod. Proto šalom lze též definovat jako
Slovo vykoupit znamená „vyplatit“ a tím něco
„znovunalezený mír“, neboť „znamená smíření
získávat. Tento termín byl používán zejména
mezi Bohem a lidmi, lidmi a přírodou, mezi lidmi
v souvislosti s vykoupením otroka na svobodu.
a lidskými rodinami navzájem a také hluboký mír
Použití tohoto termínu při Kristově smrti na kříži
v lidském srdci – šalom je vděčná radost z uzdraje docela vhodné. Jestli jsme „vykoupeni“, potom
vení, z odpuštění a spasení, které dává Kristus.
náš předešlý stav byl otroctví. Bůh koupil naši
Pokoj, který dává Bůh, nás vysvobozuje od tlaku
svobodu, a my už víc nejsme v otroctví hříchu
hledání odpočinku a uspokojení někde jinde.
anebo Starého Zákona. Tato metafora je učením
V Něm skutečně můžeme prožívat pokoj mysli
Galatským 3, 13 a 4, 5. Z čeho nás Bůh vykoupil?
a naše duše najdou klid, protože víme, že v tom
•
Galatským 3, 13 „Ale Kristus nás vykoupil z
Boha nikdo nemůže trumfnout.
kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na
Kristus řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanesebe.“
chávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
•
Titovi 2, 14 „On se za nás obětoval, aby nás
svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje
vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj
a neděsí!“ (J 14, 27).
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.“
Takový pokoj je vzácný poklad, který může dát
K vykoupení Kristus přidal i další vzácný poklad odpuštění naších hříchů. Jak by se ti líbilo, kdyby
jen Bůh.
tvůj seznam hříchů a nedostatků byl zveřejněn?
Nepříjemná myšlenka, že? Existuje takový
Ospravedlnění: „Ale v Něm je ospravedlněn
seznam? Ano, existuje a je dlouhý. Podrobně
každý, kdo věří.“ (Sk 13, 39)
popisuje všechna tvoje špatná rozhodnutí, nenáCo je ospravedlnění? Ospravedlnění je skutek,
vistné skutky, postoje neodpuštění, předsudky,
který dal do pořádku vztah mezi námi a Bohem.
chamtivost, smyslnost, lži. Bible říká, že Bůh je
Pavel často používá výraz ,,ospravedlnit“, který

znamená zbavit viny nebo prohlásit za spravedlivého (tj. nevinného, bez úhony před zákonem).
Jedná se v podstatě o právnický termín. Značí
změnu právního statutu. 2 K 5, 21 vyjmenovává
několik důležitých faktorů, souvisejících s Kristovou smrtí: On (Bůh)... toho (Krista) ..., učinil
hříchem kvůli nám (zástupná oběť nebo: oběť za
hřích), abychom se v Něm stali Boží spravedlností
(tj. jsme s Bohem zadobře – jsme ospravedlněni,
náš vztah s Bohem je v pořádku). Boží přízeň si
nezískáme na základě našich skutků, ani zásluh,
ani jiných způsobů. Boží přízeň je dílo kříže Ježíše Krista. Neexistoval žádný jiný způsob, jak zaplatit nekonečnou cenu za hřích. Bůh si nemůže
hříchu nevšímat a ani smířit člověka se sebou bez
krevní oběti svého jediného Syna: Nekonečná
osoba (Ježíš, Boží Syn) musela zaplatit nekonečnou cenu (prolití krve, která měla nekonečnou
hodnotu) za nekonečné následky lidského hříchu
(člověk je stvořen k Božímu obrazu). Kříž nám
zjevuje, že Mesiáš je jediným zástupcem, kterého
místo nás Bůh přijme.(2 K 5, 21) „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom
v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“
Naděje - „Je to Kristus mezi vámi, v něm máte
naději na Boží slávu.“ (Kol 1, 27)
Nevěřící člověk vidí jen beznadějný konec života.
Křesťan však vidí naději bez konce. Naší nadějí
není štěstí, rovnající se tomu, když někdo vyhraje
v loterii. Ne, je to důvěra, že Bůh udělá to, co řekl.
Naše naděje není slepý optimismus, není laciné
přání nebo ctižádostivé sny. Naše naděje
v Kristu je zakotvená v nebesích (Kol 1, 5), a proto může být tím pevným bodem našeho života.
Je to opravdu pevná kotva (Žd 6, 19), bezpečná
a pevná, která drží naší loďku i v bouřlivých vodách dnešního světa. Naše naděje je pevná jistota, že jednou budeme tam, kde je Kristus (J 14, 3).
Bůh, který zvítězil nad smrtí, peklem i satanem,
se stal zdrojem naší naděje (Ř 15, 13). Proto je
naše naděje neotřesitelná, živá a věčná. Naděje
není odpovědí na všechna naše proč, ale dává
nám dost světla a síly k tomu, abychom putovali
údolím stínů smrti plni důvěry a odvahy. „V tomto životě nemáme jinou pozitivní hodnotu než
naději na věčný život. Blaise Pascal:
„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože Ten, kdo nám dal zaslíbení, je
věrný“ (Žd 10, 23).
N. Lica (BJB Karlovy Vary)
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Jan Hus

Interdikt nad Husem
V roce 2015 si připomínáme (pravděpodobně) 644 let od Husova
narození (přesné datum není známo) a 600 let od jeho mučednické
smrti v plamenech na kostnické hranici - 6. července 1415.
Interdikt (z latiny inter-dicere, zakázat), česky
klatba, znamená zákaz účasti na svátostech
a je to druhý nejtěžší církevní trest kanonického práva (po exkomunikaci - vyobcování z
církve). Potrestaný interdiktem nesmí sloužit
žádné bohoslužby, ani při nich nesmí asistovat.
Nesmí udělovat svátosti svátostiny, svátosti
pak nesmí ani přijímat. Interdikt je definován
v kodexu kanonického práva, kánonech 1331
a 1332.
Největšího významu dosáhl interdikt, známý
od raného středověku, ve 12. – 15. stol. jako
nástroj moci papežů a biskupů (např. 1208
interdikt na Anglii, 1324 na Francii, 1412 na
Prahu).
Rok 1411 byl pro Husa velice bouřlivý, ale i
rozhodující pro jeho další život. Do akce se
zapojili Husovi přátelé i nepřátelé. Šlo především o kacířství v Čechách a to bylo především
spojováno s Janem Husem. 16. července 1408
bylo vydáno prohlášení, že v Čechách nebylo
shledáno žádné kacířství mezi Čechy, avšak
myšlenky a traktáty Jana Viklefa byly spojovány
s učením, kterým církev opovrhovala a spojovala jej s kacířstvím. Zanedlouho bylo kacířství
spojováno s Janem Husem. V roce 1411 je Jan
Hus povolán před římskou kurii, aby se před
ní zpovídal, ale tuto cestu mu jeho přátelé

nedoporučovali. Toho roku byli vyzvání všichni
faráři, aby ve svých kázáních v Praze vyhlašovali
exkomunikaci (vyobcování z církve) tomu, kdo
neodevzdá Viklefovy knihy. Jmenovali zejména
Jana Husa, Jeronýma, Jesenice a Stanislava.
V této honbě po Viklefistech byl na prvním
místě Hus. Tehdy se ještě ocital mezi těmi, kdo
byli spojováni s Viklifem, i Páleč a Stanislav ze
Znojma. Ale netrvalo dlouho a Páleč i Stanislav
ze Znojma podlehli strachu, že by se mohli
ocitnout mezi těmi, kdo byli nařčeni z kacířství
a mohli by být upáleni. Zradili svého přítele
Jana Husa, aby od sebe odvrátili podezření
z kacířství a stali se jeho úhlavními nepřáteli.
Na Husa dopadala hrozba ze strany pražského
arcibiskupa a naléhání, aby se dostavil k římské
kurii. Toto naléhání se nedalo podceňovat. Se
souhlasem Jana Husa bylo rozhodnuto, aby
ho u kurie zastupovali jeho kolegové, osobní
přátelé: M. Jan z Jesenice, M. Marek z Hradce
a M. Mikuláš ze Stojčína. Jan z Jesenice přijel
do Bologně, kde byl tehdy papežský dvůr. Ten
se snažil jednat tak, aby po zahájení soudního
jednání s Husem byl v dobré výchozí pozici.
V letech 1412–1414 hledal Hus své útočiště i
nové působiště na venkově a to především na
Kozím Hrádku v Jižních Čechách a na Krakovci
u Rakovníka. Odchází, aby Praze „uvolnil ruce“.
V případě, že by neopustil Prahu,
byly by zrušeny církevní obřady.
Představitelé církve prohlásili, že
pokud Hus neopustí Prahu, bude
zbořena i Betlémská kaple. Proti
Husovi se postavil i nejvyšší představitel české církve arcibiskup a téměř
všichni preláti. Za Husa a jeho učení
se postavili někteří mistři Karlovy
univerzity, v té době i rektor univerzity Křišťan. To on kdysi přivedl Jana
z Jižních Čech (z Husince) na univerzitu do Prahy. Pán Bůh si použil
právě Křišťana, aby se Hus stal knězem. Pán Bůh si jej použil, aby se stal
reformátorem církve i mučedníkem
pro Boží pravdu.
„Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbije.
Kdo se boji smrti, pozbývá života.
Nade vším vítězí pravda. Zvítězí, kdo
padne, neboť žádná zlost mu neškodí,
neovládne-li ho žádná nepravdivost.“
Hus naříká nad tím, že zhřešil,
když uposlechl králův příkaz, aby
v PRAZE nekázal. Nechce být dále
poslušný takových příkazů, i kdyby
byly od samého krále, neboť tímto
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uposlechnutím se dopustil hříchu. Pro Husa
již zanikla poslední naděje na smír v procesu u
římské kurie. Upadl v nemilost u církve i u krále.
Král Václav IV. se Husa dlouho zastával, ale čím
více se Hus dostával do nemilosti u papežského dvora, stávala se mu Praha čím dál víc místem velice nebezpečným a nežádoucím.
V roce 1412 odchází Hus z Prahy na venkov
mezi své příznivce na Kozí Hrádek a z Kozího
Hrádku se odebral na Krakovec u Rakovníka.
Hus byl v očích církve největším kacířem a
nepřítelem církve. Na venkově se neukrýval.
Setkával se s lidmi, kázal, modlil se za své
posluchače, které opustil v Praze, ale i za ty,
kteří ho poslouchali na venkově. Vedle kázání
a setkávání s přáteli pracoval mimořádně literárně. Za tu poměrně krátkou dobu napsal
Výklad víry, Výklad Desatera Božího přikázání,
Modlitby Páně, Dcerku, O svatokupectví,
latinský spis O církvi (De ecclesia) a jiné spisy.
Revidoval překlad Bible a na jejím překladu také
sám pracoval. Zjednodušil český pravopis tak,
že se na jednu stránku knihy vešlo víc slov a tím
se stala Bible levnější.
Na prvním místě šlo Husovi o obrácení současné církve pod moc Božího Slova, vrácení církve
k jejímu původu, k počátkům, to znamená, že
hlavou církve nebude člověk, ale Kristus a tady
Hus narážel ze všech stran. V tomto požadavku viděla církev nepřátelství proti papeži, protože hlavou církve byl papež – ať sídlil v Římě
nebo v Avignonu (Francii).
Petr Chelčický říká, že se s Husem setkal –
zřejmě ve venkovském exilu, když Hus pobýval
v jižních Čechách na Kozím Hrádku. Petr
Chelčický prohlásil, že Husovo kázání jednou
poslouchal i v Betlémské kapli.
Vlastimil Pospíšil

Letnice a dnešek

Letnice - zrod kresťanskej cirkvi
V týchto dňoch si pripomíname zrod kresťanskej cirkvi. V druhej kapitole
Skutkov apoštolov je presný opis toho, ako vznikol prvý kresťanský zbor
v Jeruzaleme (Sk 2, 1 – 47) . Petrova kázeň mala po vyliatí Ducha Svätého na učeníkov takú moc, že počas nej sa obrátilo k Pánovi Ježišovi 3000
mužov okrem žien a detí. Pán koná od prvých Letníc podobným spôsobom – kde je prítomná Jeho moc, tam sa dejú zázraky, znamenia, uzdravenia, ale predovšetkým ten najväčší zázrak, ktorým je znovuzrodenie
a spása človeka. To je v každom prípade dielo len a len Ducha Svätého.
Nech by kazateľ bol aký koľvek výrečný, vzdelaný či inteligentný, spásu
môže dať jedine Pán Boh skrze Ducha Svätého, ktorý je od prvých Letníc
prítomný na zemi a bude tu až do dňa druhého Pánovho príchodu.
Žiaľ, v dnešnej cirkvi Božia moc nie je prítomná v takej miere a nie je taká
viditeľná ako v prvom storočí, v ranej kresťanskej cirkvi.
Prečo je tomu tak? Toto je otázka, ktorou sa už dávnejšie zaoberám.
Priznám sa, nemám na ňu zatiaľ dostatočne uspokojivú odpoveď.
je nanajvýš „klubom priaznivcov Ježiša Krista“, ale to je málo. Kresťan si
Jeden dôvod je však ten, že dnešné kresťanstvo je príliš „sterilné“, nemá
musí byť vedomý toho, že už nepatrí sebe, ale tomu, ktorý za neho umrel
tomuto svetu čo ponúknuť. Nežijeme tak, aby sa ľudia zo sveta pýtali
a vstal z mŕtvych. Pána Boha sa musíme pýtať, ako máme žiť, čo máme
na náš životný štýl, nie sme často iní ako „oni vo svete“. A to je aj jeden
robiť v každodennom živote. Z vlastnej sily to nedokážeme. Jedine z Boz dôvodov, prečo neprežívame Božiu moc tak mocne ako prví kresťania.
žej moci. Toho si bol vedomý aj Pán Ježiš, a preto sľúbil svojim učeníkom
Neboli lepší ako my, neboli svätejší, Božia milosť nebola väčšia. Veď On
(a tým aj nám) príchod Ducha Svätého. A nielen sľúbil, ale aj poslal.
sa nemení a ja som presvedčený, že rovnako miluje aj nás – dnešných
Milí bratia a sestry, prosili sme už o moc Ducha Svätého do našich žisvojich nasledovníkov – ako prvých kresťanov. Ale bola jedna vec, v ktorej
votov? Nie, nebojme sa, nie je to žiadny letničný úlet. Je to zasľúbenie,
nás predchádzali. V autenticite prežívania svojho kresťanstva. To znaktoré nám dáva sám Pán Ježiš: „…O čo viac dá Otec Ducha Svätého tým,
mená, že sa odlišovali od sveta. Preto sa ľudia pýtali na ich život a túžili
ktorí ho prosia“ (Lk 11, 13). Prosme teda Otca o moc Ducha
aj oni po novom
Svätého v našich životoch. Jedine skrze moc Ducha Svätého
živote. Prví kresťania
„...O čo viac dá Otec Ducha
môžeme byť účinnými svedkami nášho Pána Ježiša Krista.
nerobili komproDuch Svätý je Boh, a ako k Bohu sa k Nemu musíme správať
misy. Boli priami,
Svätého tým, ktorí ho prosia"
aj my, musíme si Ho vážiť a byť Mu poslušní. Duch Svätý nám
nepripodobňovali
dáva istotu, že sme Božie deti, vyzbrojí nás smelosťou a múdsa tomuto svetu. My
(Lk 11, 13).
rosťou pri vydávaní svedectva o Pánovi Ježišovi a uspôsobí nás
sme však, žiaľ, veľmi
žiť život, ktorý sa páči Pánovi Ježišovi.
pod vplyvom ducha
Každý rok si pripomíname na Letnice vyliatie Ducha Svätého
tohto sveta, namiesto toho, aby sme boli pod mocou Ducha Svätého. To
na učeníkov a zrod kresťanskej cirkvi. Kiežby bol deň Letníc pre nás viac
je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo je dnešné kresťanstvo sterilné
ako len jeden z kresťanských sviatkov, ktorý si každoročne pripomíname.
a neúčinné. Pán sa nemení, moc Božia sa tiež nemení, ale my sa musíme
Nech ono ráno prvých Letníc a prítomnosť a moc Ducha Svätého nás
meniť a zmeniť. Na podobu Pána Ježiša!
sprevádza po celý náš život na tejto zemi. Lebo jedine s Ním, s Duchom
Pán Ježiš sa od svojho okolia jasne odlišoval, bol iný ako Jeho okolie vo
Svätým môžeme žiť plnohodnotný kresťanský život, ktorý bude účinným
všetkom, čo robil, ako žil. Všetko, čo robil, dýchalo niečím novým – Bosvedectvom o Pánovi Ježišovi Kristovi na Božiu slávu! To prajem všetkým
žím. Podobne by to malo byť v našich životoch.
čitateľom „Rozsievača“ a celej cirkvi.
Cirkev ako Telo Kristovo môže byť funkčná len vtedy, ak spojivom jedPavel Pivka
notlivých členov spoločenstva je Duch Svätý! Bez moci Ducha Svätého

Obmytí Jeho slovem
Mnoho křesťanů chce být dnes přikryto
krví – ale ne být očištěni! Jasným příkladem
toho, jak by měla církev kráčet s Bohem, je
obřad ve starozákonním stánku úmluvy.
Stánek úmluvy měl vnější prostranství, kde
byla zabíjena obětní zvířata. To zajistilo krev
k přikrytí hříchu. Ale venku bylo také umyvadlo, kde probíhalo očišťování. Žádný kněz
nemohl vstoupit do svatyně svatých a komunikovat s Bohem tváří v tvář, aniž by byl
očištěn. Někteří křesťané, kteří toto myšlení
ochotně přijímají, věří, že mohou obejít
umyvadlo – které tu stojí pro nás, abychom
byli obmyti vodou Slova. Věří, že se mohou
protlačit na svaté místo s hříchem, který

na nich visí jako škraloup, s hříšnými zvyky
hluboko zapuštěnými v jejich srdcích. Prostě
si jen tak vkráčet dovnitř a chlubit se: „Jsem
spravedlnost Boží v Kristu.“ Dokonalé srdce
je mnohem víc než bezpečí nebo přikrytí
hříchu! Usiluje o to, být v Jeho přítomnosti a
mít tak společenství! Společenství je mluvení
s Pánem, sdílení něžného přátelství, hledání
Jeho tváře. A právě tohle můžeš získat ve
svatyni svatých!A přichází to v tomto pořadí:
přikrytí, očištění, závazek, společenství.
Mnoho věřících však nechce nic víc, než být
přikryti – rychlou vstupenku do slávy!
Žádná bolest, žádný kříž, žádné očištění!
Provolávají: „Jsem pod krví! Jsem v bezpečí!“
Ale tím citují jen jednu polovinu verše:

„A krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje
od veškerého hříchu“ (1. Jan 1, 7). Přečtěme
to teď celé: „Řekneme-li, že s ním máme
společenství, a chodíme ve tmě, lžeme a
nečiníme pravdu. Chodíme-li však ve světle,
jako On je ve světle, máme společenství
mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna,
nás očišťuje od veškerého hříchu“ (1. Jan 1,
6–7). Ježíš řekl: „Vy jste již čistí kvůli slovu,
které jsem k vám mluvil“ (Jan 15, 3).
Slyšíme kázání, které říká: „Nepotřebuješ být
zkoumán. Všechny tvé hříchy jsou beztak
pod krví Ježíše! Všechno to kopání a vyhledávání hříchu přináší jen odsouzení a vinu.“
Ve Zjevení 2, 23 Ježíš říká: „A všechny církve
poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i
srdce, a odplatím vám každému podle vašich
skutků.“ Milovaní, On se obrací na církev!
David Wilkerson
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Den matek

Nikto nie je ako On
„Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kol 2, 2)
V súvislosti s osobou a dielom Pána Ježiša Krista je dobré všimnúť si niektoré pozoruhodné skutočnosti týkajúce sa života každého z nás. Nanebovstúpením sa končí
všeobecne známe obdobie Jeho života ne zemi a začína sa nové, už menej známe
pôsobenie v iných dimenziách. Ježiš Kristus je centrom našich dejín. Náš kalendár je
postavený na udalosti Jeho príchodu na túto zem. Dejiny vnímame ako tie pred Kristom
a po Kristovi. Ježiš je centrom nášho života. „Skrze Neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily
aj mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom Neho a pre Neho. V ňom má všetko
svoj počiatok i pretrvávanie“ (Kološanom 1, 16). Ježiš je centrom Božieho zjavenia.
V Ňom k nám Boh prehovoril s konečnou platnosťou. Je centrom evanjelia – radostnej
zvesti o spasení. Ježiš je centrom kresťanstva. Kresťanstvo nie je iba súbor učenia či
zoznam činností, ale živý Kristus. Ak by sme zobrali Krista – všetko ostatné by padlo.
Pre nás kresťanov je Ježiš centrom nášho života, myslenia, nazerania na svet, nášho
poznávania. „Lebo v Ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kol 2, 2).
Ježiš je centrom Biblie. Celé Písmo je o Ňom. Ježiš je alfa a omega – počiatok i koniec
histórie celého ľudstva. Boh Ho poveril, aby dával život, a takisto iba Jemu dal právo konať súd (Ján 5, 26 – 27). Prečo sa teda viacej nezaoberáme týmito skutočnosťami? Nie
je príčinou toho všeobecné zameranie sa na krátkodobé ciele a snahu mať všetko hneď
a teraz? Často zabúdame, že mnohé naše rozhodnutia, záväzky a činy majú dlhodobé
účinky, ktoré neraz presahujú aj hranicu nášho života, alebo dokonca hranicu životnosti
našej planéty Zem. Každý z nás máme vyhradený čas života. Po celý život je Ježiš naším
záchrancom. Keď sa tento čas skončí, bude sudcom všetkých tých, ktorí Ho nebrali
vážne! To je druhá strana mince o Božej láske a týka sa každého z nás.
Ľubomír Počai

Štyri deti a Deň matiek
Deň matiek, pravdupovediac, nebýval môj
obľúbený sviatok. Všetok ten zhon, ranné
zhromaždenie, básničky, kvety, piesne,
príprava obeda. Keď som si spomenula
na vlastné detstvo a moju mamičku, rozmýšľala som, ako sa pod ťarchou toľkých
povinností mohla v ten deň usmievať.
Mne sa to príliš nedarilo.
Minulý rok som si však Deň matiek naplno užila. Básne pre deti sa rozdali oteckom, aby tak prekvapili mamičky. Ja som
sprvu ani nevedela, aké básne budú moje
deti recitovať. A nemala som s nimi ani
žiadnu starosť. Iba som pozorovala, ako
si otecko potajme s deťmi básničky hovorí a nenápadne ma posiela do inej izby,
aby som ich náhodou pri tejto činnosti
nepristihla.
Môj desaťročný syn si s učením básne
starosť nerobil. Radšej mi jednu zložil.
Znela takto:
Mama milá!
Maminka moja milá
vonia ako ľalia.
Keď som bol smutný,
pomohla mi.
Keď sme ju zavolali,
prišla za nami.
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Ľúbi ma a má nás rada,
len s nami nie je vždy spokojná.
Len tá mama, keď sa naštve,
ajajaj, rýchlo utekajme.
Keď si izbu rozhádžeme,
ejha, rýchlo upratujme!
Keď prišiel veľký deň, najstarší mi svoju
básničku prečítal nahlas. Ostatní dvaja
mi povedali tie básne, ktoré sa s ockom
naučili. Hneď na to pricupitala naša dvojročná dcérka s čokoládovým srdiečkom.
Všetko zavŕšil otecko s kyticou kvetov.
A ja som sa len usmievala.
Ten deň bol pre mňa
mimoriadny. Videla som,
že moja snaha nie je márna a že moju starostlivosť
o najbližších mi Pán Boh
plnými priehrštiami vracia.
Dávajte a bude dané aj
vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú
vám dajú do lona. Akou
mierou meriate, takou
bude namerané aj vám.
Lukáš 6, 38
Lýdia Podobná

Modlitba
za rodiny
Prosíme Ťa, Pane, v každom položení,
v ťažkostiach života, vo veľkom trápení,
daj nám kráčať pevne v Tvojej viere svätej,
dopraj pevnej lásky, Tvojej prebohatej.
Požehnaj manželstvám na tvári Tvojej zeme,
daj nám v nich žiť stále, v láske, ako chceme.
Nech cestu žitia riadiš Ty, Pane Bože, sám,
nech v stave manželskom čo najmenej klesám.
Posväť a zachovaj aj zväzok rodinný,
by Tebe sme spolu oddane slúžili.
Trpezlivosť dávaj otcom i mamám tiež,
podopieraj slovom, veď Ty to dobre vieš.
Tvoje prikázania pomáhaj plniť nám,
veď Ty si Boh lásky a tiež miluješ sám.
Pomáhaj prekonať úskalia života,
veď Ty si Boh milý, nesmierna dobrota.
Daj nám kráčať verne za spoločným cieľom,
nedopusť, neopusť, buď verným priateľom.
Posväcuj zväzok náš a celú rodinu,
my Ti slúžiť chceme dnes, každú hodinu.
Mária Meleková

Úvahy

O těch našich pokladech
V dětství jsme si rádi hrávali na hledání pokladů. Objevit náhodou poklad nebo najít
poklad ukrytý a ztracený bylo i pro dospělé
vždy terno. Z člověka byl rázem boháč.
O tom se psalo mnoho dobrodružných
příběhů, točily filmy. Kdo by nechtěl zbohatnout a mít takříkajíc vystaráno? Nemít
existenční starosti, mít vše, co si člověk
zamane, mít, jak se říká, na růžích ustláno,
bylo snem mnohých dospělých. Růže však
mají i trny, které občas bolestivě píchnou.
A tak i zbohatlí lidé zjistili, že peníze nejsou
všechno, že jsou věci, které si nikdo a nikdy
za peníze nekoupí. Občas slyšíme zprávy,
jak si nějaký úspěšný, zdravý a bohatý člověk nedovedl poradit s životem, jak skončil
na drogách, nebo si vzal život. Bohatství
ho šťastným nakonec neučinilo. V očích
světa však mají bohatí lidé velkou váhu.
Obvykle se vydělují od ostatních, rozhodují
a ovlivňují společenské dění, určují politiku,
vládnou svými penězi i mocí. Dozvídáme
se, že malé procento miliardářů vlastní
většinu bohatství planety Země na úkor
ostatních – nemajetných. Pán Ježíš Kristus
řekl kdysi svým učedníkům: „Chudé máte
stále s sebou. Kdykoli chcete, můžete jim
činit dobře; mne však nemáte stále.“ Ano,
na světě bude stále plno chudobných lidí,
stejně budou i lidé majetní. Souvisí to již
s lidským sobectvím a hříchem. Kdosi moudrý napsal, že v činění druhého šťastným
člověk najde své vlastní štěstí, stane se šťastným. Toto je zřejmě klíč k pochopení, proč
mnozí bohatí lidé zdaleka šťastní nejsou.
V jejich úsilí po vlastním domnělém štěstí
se podobají Moliérovu Lakomci. Chamtivost a chtivost lakomce nepřechází, jen
hromadí dále své bohatství. I Matka Tereza
kdysi řekla, že není problém nasytit chudé,

Talent

ale největším problémem je nasytit bohaté.
Přitom majetek a peníze jsou věcí nestálou
a nejistou. Bible praví, že zloději na zemi
poklady kradou a mol je kazí. Poklady sis
sebou žádný zbohatlík na věčnost nevezme.
Jak jiný je Bůh! Sytí hladové, pozdvihuje
chudé, straní ubohým a v očích světa bezvýznamným a přehlíženým lidem. Jeho štědrost vidíme i v Jeho stvoření. Země doslova
plýtvá krásou a dobrými plody. Jen kdyby
byli lidé lepšími hospodáři. Pán Ježíš nás
nabádá: Shromažďujte si poklady v nebi,
takové vám nikdo nevezme, ani nic nezkazí.
Jaké jsou to poklady? Boží slovo považuje
za největší poklad lásku. Láska se v něm
obrazně přirovnává nejčistšímu a nejvzácnějšímu zlatu. Čteme, jak sbor laodicejských,
který je sám se sebou spokojen, Bůh nabádá, aby si toto „zlato“ opatřil. Možná
k tomu nabádá i nás. Jakou zásobu lásky
máme ve svém trezoru? Už jsme ji utratili,
rozkutálela se jako drobné mince? Láska je
totiž aktivní. Nehledá svůj prospěch, ale činí
bližnímu vždy dobře. Bůh nám připravuje
skutky dobré, v nichž můžeme chodit, lépe
řečeno můžeme je uskutečňovat. Víme, že
spravedlivý a zámožný Job aktivně pátral po
svých spoluobčanech, kterým by mohl pomoci. Své bohatství i prestiž dokázal používat k dobrému. Zdaleka tehdy nic nevěděl
o sboru laodicejských a Pánu Ježíši Kristu.
Apoštol Pavel říká, že bez lásky sám není
nikým a ničím. Je to hodně vysoká příčka
a nám mimoděk vytane na mysli otázka:
Chci tento nebeský poklad? Chci jej navyšovat a těžit s ním? „Za dobrotu na žebrotu,“
ozve se v nás ihned jedno české přísloví.
Jaksi nás nenapadne, že prokazováním dobra bližním děláme dobře především sami
sobě, jak tvrdí i mnozí psychologové.

Prvé myšlienky, ktoré vo mne vyvolá slovo poklad, sú rozprávkovo dobrodružné – miesto v piesku na opustenom ostrove označené znakom
X, pod ktorým po úmornom kopaní v tropickom teple nachádzame
truhlu s niečím vzácnym. Talent má s takýmto pokladom možno niečo
spoločné. Vyžaduje si drinu a tiež ide o niečo cenné, výnimočné. Niečo, čo iní nemajú a čoho je na svete málo. Akým veľkým pokladom je
ľudské nadanie? Chcem vás zoznámiť so skutočnými príbehmi dvoch
ľudí, ktorých poznám. Obaja sú umelci, obaja majú obdarovanie pre
svoj odbor a úspech. Vraj to, že sa slovkom „talent“ označuje nadanie,
je dôsledkom biblického príbehu z evanjelia podľa Matúša (25, 14 –
29). Ten príbeh nás nabáda dobre hospodáriť a rozmnožiť to, čo nám
bolo dané. Dá sa povedať, že gitaristka Eva a huslista Andrej dostali
talent a zúročili ho.
Jedného dňa sa však stalo, že Eva sa rozhodla zložiť rehoľný sľub. Veľmi mladá, nadaná, s úspechmi zo súťaží. Ešte dlho potom sme dúfali,
že po skúšobnej dobe sa nakoniec rozhodne zmeniť svoje rozhodnutie a vráti sa k štúdiu gitary. No a Andrej? Ten bol členom sláčikového
kvarteta s výborným renomé (nielen na Slovensku, ale aj vo svete).

A vůbec nám nedojde, že tím konáme
dobře i svému Pánu. Nebo snad ano? Ježíš
před Velikonocemi a svou obětí na Golgotě,
kdy nám sám prokázal to největší dobro,
řekl svým učedníkům: „Chudé máte stále
při sobě, mne však nemáte stále.“ Jakoby
v podtextu zaznělo malé skryté postesknutí
nad žehráním učedníků nad drahým, „zbytečně“ na Něj vylitým nardem. Oponovali
tenkrát skoro všichni. „Vždyť přece mohly
tyto peníze za „vyplýtvanou“ mast posloužit
chudým!“ Ten nard byl opravdový poklad
jedné chudé ženy. Promarnila jej? Naopak!
Rozpoznala pravý poklad, který učedníci
nepoznali. Ukázala jim, kdo je nad poklady
tohoto světa. Budeme-li zkoumat, jak mít
lásku, ten největší poklad, a jak být příjemní
nejen lidem, ale i našemu Pánu, vzpomeňme
si na Kristova slova: „Cokoli jste učinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste učinili.“
On sám je ta láska, aktivní a trvalá, kterou
můžeme mít při sobě. Záleží už na nás,
zdali jen na chvíli, stále, nebo vůbec ne.
Marie Plotěná

VŠMU skončil s priemerom jedna celá a všetko nasvedčovalo tomu, že
úspech, ktorý s kvartetom má, bude ešte rásť. Až raz oznámil, že odchádza študovať do Ríma za kňaza. Keď som sa to dozvedel, pomyslel som si, že sa zbláznil. Nevidel som na tom veľa dobrého. Aj napriek
tomu, že som veriaci, ťažko som prijímal to, že ten úspech, ktorý mal
a ešte mohol mať (a po akom som túžil a usiloval sa oň v rámci štúdia
aj ja), ten talent, že to všetko opustil. O niekoľko mesiacov neskôr nás
navštívil Adam, náš spolužiak z ročníka, tiež huslista. Samozrejme, že
na pretras prišlo aj Andrejovo nové štúdium. Myslel som si, že Adam
bude s mojím vyššie uvedeným názorom súhlasiť. Vnímal to však s väčším nadhľadom ako ja a zahanbene som priznal, že Andrej nám ukázal,
ako v živote nejde len o ten úspech a husle.
Sú poklady, ktoré máme v trezoroch, ale aj také, ktoré sú našou súčasťou. Rátame k nim aj talent? Keď čítame pozorne spomínaný biblický
príbeh, zistíme, že služobníci dostali peniaze a tí usilovní ich rozmnožili, ale v prvom rade boli niekomu verní. Talent je možno do určitej miery pokladom, ale zdá sa mi, že skutočné vnútorné bohatstvo či chudoba človeka sa odvíja od jeho rebríčka hodnôt. Eva a Andrej postavili na
prvé miesto Pána Boha. Asi im za to už nezatlieskajú preplnené sály, čo
však poviete na ich príbeh vy?

Laco Kamocsai
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Svědectví

Bible nám zachránila život
Letos si téměř celý svět připomíná 70.
výročí ukončení nejkrutější války v dějinách
lidstva – druhé světové války. Já i naše rodina k tomu máme důvod.
Zima byla tuhá a na východě, možná víc, než
tisíc kilometrů od nás, tekly potoky krve. Děti
umíraly se svými rodiči na obou stranách
fronty. Zuřila děla, rakety. Mrtví a zajatí vojáci
byli také na obou stranách fronty. Některým
vojákům se podařilo utéci ze zajetí, někte-

rým jen za „plot lágrů a koncentráků“. Jeden
z těchto vojáků v zimě zabouchal na naše
dveře. Byl to mladý Ukrajinec v uniformě
sovětské armády, byl unavený, promrzlý,
hladový a chtěl u nás přečkat noc. Ale před
jeho příchodem přišli dva němečtí policisté,
neboť přes jedno okno pronikalo světlo a to
Němci zakázali. Všechna okna musela být
za války ucpaná. Ven nesmělo proniknout
světýlko ani škvírkou. Babička nedostatečně
ucpala jedno okno, a tak z domu pronikalo
ven malinké světýlko. Když to policie uviděla,
hned přišli k nám a řekli: Z vašeho okna
proniká světlo ven. (To světýlko nám zachránilo život.) Policie nám chtěla dát pokutu, ale
babička se na ně usmála a řekla, že to ihned
napraví, a tak jsme pokutu neplatili. Ale policisté nám řekli, že ještě dnes přijdou, a nedělali si legraci. Otec i babička prosili zajatce,
který seděl na zemi a opíral se o postel, aby
od nás odešel, protože Němci jsou ve vesnici
a jistě k nám ještě dnes přijdou.
Zajatec řekl, že od nás neodejde, že je mu
zima a má hlad. Od hladu mu babička pomohla, dala mu bramborové placky a podmáslí. Najedl se, poděkoval a řekl: „Takové
jídlo jsem už dávno nejedl.“ Ale po jídle se
mu nechtělo odejít do mrazivého večera.
Bylo mi ho velice líto. Otec ho žádal, aby
odešel, že by u nás byl v nebezpečí života
on i my. Otec mu řekl, že Němci nařídili, že
když najdou cizího člověka, zastřeli toho
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cizince i celou rodinu, kde ho najdou. Zajatci
se nechtělo odejít, ale my jsme ho žádali, aby
odešel, protože tady jsme všichni v nebezpečí života. Nakonec si dal říci a odešel. Byli
u nás také otcovi kamarádi z vesnice Faustynov a také oni odešli.
Brzy jsme šli spát i my, ale před spaním jsme
se každý museli pomodlit modlitbu Otčenáš
a pak odříkat vyznání víry: „Věřím v Boha…
a nakonec: „Půjdu spáti, dej mi vstáti, ó můj
Bože, z mého lože.“
Babička velice dbala
na to, abychom se
modlili ráno i večer.
Za tuto její přísnost
jsem jí dodnes vděčný. Babička měla
ve zvyku brzy ráno
vstávat a dívat se do
okna. Vtom zavolala
na našeho tátu, svého
syna, a řekla: „ Emile,
pojď se podívat, kolík
je tady vojáků.
S bratrem jsme
vyskočili z postele,
abychom se podívali
i my, co se děje. Celá
vesnice byla obstoupená německými
vojáky, policisty i Němci v civilu. Každý z nich
měl v rukou pušku. Věděli, že se tu pohybuje
nějaký sovětský zajatec?
Za několik minut zabouchali na dveře i u nás.
Otec šel otevřít a první jejich otázka byla:
„Máte tady cizince?“ Otec klidným hlasem
odpověděl: „Nemáme.“ Ale policie na to
nedbala a začala prohlídka bytu. Ani myš by
před nimi neutekla. Měli jsme jednu černou
starou skříň na šaty, stál jsem asi metr od ní.
Ke skříni přišel důstojník, otevřel ji, nikdo tam
nebyl, ale dole ve skříni ležela Bible. Vzal ji
do rukou a otevřel ji. Bible byla stará, psaná
ještě švabachem. Důstojník se do ní chvíli
díval, zavřel ji, odložil ji na místo, kde ležela,
postavil se do pozoru a německý zavelel:
„Pozor, všichni okamžitě pryč! Otec byl
tehdy ještě kuřák a měl na prkýnku na stole
trochu tabáku. Voják si chtěl vzít na cigaretu,
ale důstojník mu to nedovolil.
Znovu zavelel: „Okamžitě všichni pryč.“
My jsme si byli jisti, že u nás nikoho cizího
nenajdou, proto jsme byli klidni. Když Němci
z našeho domu odešli, byli jsme šťastní, že
ten voják u nás nebyl. Ale kde byl této noci?
Otec zatopil v kamnech, aby se místnost
trochu ohřála. Snídani babička udělala dnes
později.
Děkovali jsme Pánu Bohu, že ten ruský voják
u nás nezůstal. Stejně přísné prohlídky Němci provedli v každém domě, ale výsledek byl,
že nikoho nenašli.

Za to, že jsme my čtyři zůstali na živu, děkujeme Pánu Bohu a Bibli, která ležela ve skříni.
Ne vždycky otec dával Bibli do skříně. Buď
ležela na stole, nebo na jiném místě.
Nevím, zda by se důstojník, který přišel hledat cizího člověka, zajímal o starou knihu.
Zajímal se o cizince, ale byl zvědav, co je to
v té skříni za knihu. Jistě mu na ní ukázal Pán
Bůh. Důstojník jistě hned poznal, že to není
obyčejná kniha. Dík této neobyčejné Knize
jsme zůstali na živu.
Předpokládám, že to byl luterán. Bible
k němu promluvila, možná jen proto, že ji
držel v ruce. Mohu se jen domnívat, co ho
v té staré Bibli oslovilo.
Dopoledne, asi v půl desáté, někdo bouchal
na dveře a otec šel otevřít. Mysleli jsme, že
je to sen, do místnosti vstoupil sovětský
zajatec, který byl u nás včera večer a chtěl
přenocovat. Táta, babička, já i můj bratr, dva
malí kluci, jsme stáli jako opaření. Otec se
ho zeptal: „Kde jsi byl?“ On odpověděl: „Byl
jsem u vás přes noc.“ A řekl: „Když jsem
odešel večer od vás, šel jsem do vaší stodoly.
Byl tam přistaven žebřík na půdu, vylezl jsem
na půdu a žebřík jsem vytáhl nahoru. Zahrabal jsem se do slámy a spal. A teď jsem tady.
Mám hlad.“ Babička mu dala k jídlu to, co
mu dala večer. Najedl se a odešel.
Přáli jsme mu, aby se dostal domů. Ale nevíme, jak to s ním dopadlo, jestli prošel skrze
tu německou „síť“. Díky Bibli, která ležela ve
skříni, víme, jak to oné noci dopadlo s námi,
i s tím zajatcem. Na ten večer a to ráno mám
již přes sedmdesát let tak živou vzpomínku,
jakoby se to stalo včera. Můj příběh zajímal
televizi i rozhlas. Na rozhlas se již nepamatuji, ale připomněl mi jej jeden z televizních
reportérů, když se mnou a s bratrem profesorem Karlem Matějkou natáčel reportáž
o exulantech z Polska, ze Zelova.
Víme, jak by to s námi dopadlo, kdyby v té
skříni Bible neležela. Byla to Boží vůle, že důstojník přišel ke skříni a otevřel ji. Nic jiného
jsme v tom neviděli, než Pána Boha, který při
nás stál a ukázal velícímu důstojníkovi na onu
skříň a aby vzal do rukou Bibli.
Nejednalo se o žádnou náhodu. V mém
životě nikdy nebyla žádná náhoda. Náš Pán
a Spasitel Bůh v Ježíši Kristu při mně stál.
V té staré Bibli jsem stále četl, ty staré desky hladil. Nepřítel i k nám přišel ve starém
hadu, který svedl první lidi Adama a Evu a
svádí dodnes. Záchranu před věčnou smrtí
vidíme v Bibli. Ten nejsilnější nepřítel, satan,
musí kapitulovat, když vidí vedle nás toho
Ukřižovaného a třetího dne z mrtvých vstalého Božího Beránka Ježíše Krista! O Něm
se dozvíme jen v Knize knih – Bibli. Pán Bůh
zachraňuje nejen v nedobytném bunkru, ale
i pod pavučinou.
Vlastimil Pospíšil

Svědectví

Pomoc syrským uprchlíkům v Turecku
Drazí bratři a sestry v Česku,
děkujeme za vaši štědrou podporu naší
služby v uprchlickém táboře. Skrze vaši pomoc můžeme nakupovat uhlí, dřevo, dětské
postýlky, deky, oblečení, jídlo a dětskou výživu
pro mnoho lidí.
V táboře nyní propukla kožní nemoc, která se
rozšířila zvláště mezi dětmi a rychle se šíří
i mezi ostatní.
Psaly o tom i místní noviny. Mysleli jsme, že se
pak více lidí zapojí do pomoci uprchlíkům.
Ale lidé se naopak táboru vyhýbají, aby se
snad také nenakazili. Naštěstí jsme skrze
jednoho lékaře, který je naším přítelem, mohli
pomoci alespoň některým nemocným. Ale
potřebovali bychom mnohem více léků pro
další nemocné.
Rádi bychom zlepšili hygienické podmínky
v táboře. K dispozici je tu totiž jen studená
voda a toalety tvoří pouze ohrádka se
závěsem. Chtěli bychom do tábora přivést
mobilní sprchy a wc kabinky.
Do tábora přichází stále nové rodiny. Některé
z nich nemají ani vlastní stan, pouze pár kusů
přikrývek.
Přes všechny tyto problémy a těžkosti vidíme
i dobré věci. Povzbudivé je, že když nás
obyvatelé tábora vidí, vítají nás s úsměvem
a zvou k sobě na čaj. Mají k nám důvěru.
Dokonce přinášejí své děti, abychom se za
ně modlili. A my tak s nimi můžeme snadněji
sdílet evangelium.
Někteří z nich říkají: „Museli jsme utéci a přišli
jsme sem, protože tu žijí lidé našeho náboženství. Ale pomáhají nám zde křesťané.”
Váží si nás za to.
Vaše modlitby a praktická pomoc jsou tak
důležité pro otevření jejich srdcí. Děkujeme
vám. Jsme tak vděční Bohu a vám, že jste se
stali zprostředkovateli Boží milosti. Je to velká
pomoc. Je to velká příležitost pro sdílení evangelia. Ještě jednou děkujeme.
S úctou
Orhan Pincaklar,
kazatel baptistického sboru v Samsunu,
Turecko.
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Rozhovor

Manžel mě šokoval
O rozhovor jsem požádala manžele Zdeňka a Danielu Pavlíkovy,
kteří se v měsíci březnu 2015 zúčastnili II. modulu motivačních
víkendů pro manželské páry na Skalním mlýně, které pořádá Odbor
pro manželství a rodinu BJB ČR.
Titulek tohoto čísla Rozsévače zní: „O našich
pokladech.“
O našem pravém pokladu není pochyb.
V minulém měsíci jsme si více připomínali
lásku a zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, díky
níž jsme vykoupeni a smířeni s Bohem. Bible
mluví o skrytých pokladech, drahocenné perle,
hřivnách, o zachovávání přikázání. Snažíme se
vše pochopit, ale v 1. listu Korintským 13, 2
čteme: „Kdybych rozuměl všem tajemstvím a
obsáhl všecko poznání, ale lásku bych neměl,
nic nejsem.“ Nejdůležitější je tedy láska.
A o tu je třeba se pečlivě starat.
Zdeněk k tomu řekl toto:
Zní to hezky, když řeknu manželce: ,,Ty jsi můj
poklad.“ Ale ten poklad je Ježíš, to je ta předrahá perla a my se potřebujeme vzájemně Jemu
připodobňovat, aby On nás přetavil do drahokamu. A až TAM s Ním budeme dokonalí, bez
všech těch škaredých příměsí a nečistot. Ale
abych byl pravdivý, Daniela je pro mne Darem.
Obohatila můj život o rozměry, které jsem dříve
nevnímal. Je mi stále výzvou k poznávání jejího
nitra. Na cestě za Šéfem je mi příkladem věrnosti a vytrvalosti. A taky to, že skrze ni máme
dvě úžasné děti. To už jsou dary tři.
Danielo, mohla bys říci, že Zdeněk je pro tebe
v určitém smyslu „pokladem“?
Můj manžel Zdeněk pro mě pokladem určitě
je. Je totiž můj naprostý protiklad, takže je
velmi praktický. Dokáže například opravit úplně
všechno. Z dětství jsem byla zvyklá volat si na
jakýkoliv problém odborníky. Můj manžel mě
ale šokoval, když jsem si nedlouho po svatbě
pozvala instalatéra a on mu začal radit, jak má
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postupovat. Příště už jsme ho nepozvali. A tak
je to úplně se vším.
V kolika letech jsi uvěřila, kdy jsi poznala
svého manžela a jak dlouho jste spolu?
Pocházím z tradiční křesťanské rodiny, Pána
Ježíše jsem osobně poznala ve 26 letech.
O dva roky později jsem poznala svého manžela a jsme nyní manželé 19 let.
Odkud ses dozvěděla o motivačních víkendech
pro manželské páry na Skalním mlýně?
O těchto manželských víkendech jsem se dozvěděla z nástěnky v církvi a zaujala mě myšlenka odjet s manželem do pěkného prostředí
a zároveň tak něco udělat pro naše manželství.
Jste spolu 19 let. Přemýšlela jsi o tom, co nového by mohly motivační víkendy do vašeho
manželského života přinést?
Témata víkendů se týkají manželské intimity,
tzn. blízkosti. Uvědomila jsem si, že já jsem v
manželství dost uzavřená. Ač na druhé působím jako extrovert, v manželství jsem pravým
opakem. Přednášky a rozhovory po nich vedou
k tomu, otevřít se druhému.
Jak k tobě Bůh během manželských víkendů
promlouvá?
Bůh mi ukazuje, co všechno jsem si za dobu
našeho manželství v sobě nashromáždila, a učí
mě vyjadřovat emoce.
Co tě během víkendů potěšilo?
Potěšila mě atmosféra, milí lidé – přednášející
i účastníci, čas jen sami pro sebe a jak jsem už
zmínila – krásné prostředí.
Objevilo se tam něco, co tě zklamalo?
Nezklamalo mě nic, vždy jsem odjížděla spokojená.
Myslíš, že na manželství je nutné pracovat?

Myslím, že pracovat na manželství je lepší, než
ho nechat jen tak běžet. Ze začátku se může
stát, že se odhalí věci, které jsou zasunuté, což
není moc příjemné, ale stojí to za to vydržet.
Doporučila bys tyto víkendy svým známým?
Určitě ano. A nelitujeme času ani peněz, které
jsme vydali. Určitě se to vyplatí.
Co na setkáních postrádáte? Máte nějaký
nápad, jak setkání vylepšit?
Nic na vylepšení mě nenapadá, naopak –
chtěla bych tímto moc poděkovat manželům
Žitným, kteří jsou hybnou silou těchto setkání.
Chtěla bys něco vzkázat manželským párům,
které s účastí na setkáních váhají?
Vzkazuji jim, ať nečekají, až se něco pokazí, ale
začnou na svém manželství zavčas pracovat.

Jste-li dokonalý pár, jeďte na Mallorcu

Zdeňku, za jakých okolností jsi poznal Boha?
Boží Nebe jsem začal hledat po náhlé smrti
mé maminky. Její odchod mi kladl mnoho
otázek. S Ježíšem jsem se setkal asi po roce
hledání. Našel jsem pokoj a naději. Stalo se to
před jednadvaceti lety. Za rok a půl jsme spolu
s Dankou začali chodit.
Máte s manželkou podobné povahy?
V roce 1999 jsme se zúčastnili víkendu pořádaného pro manžele. Tehdy nás lektoři z Německa šokovali informací, že tak rozdílný pár,
jako jsme my, zde za svou kariéru ještě neměli.
Tou informací jsme byli opravdu ,,velmi potěšeni“ a pochopili jsme, že budeme muset
s našimi povahami a představami něco dělat,
aby naše manželství vydrželo a děti měly oba
rodiče při sobě.
Během našeho manželství jsme prošli opravdu
hodně seminářů a speciálních pobytů. Bez jejich přínosu by asi naše manželství nevydrželo,
a tak dnes víme, že o vztah je nutné pečovat
i v oblasti vzdělávání.
Jak k tobě Bůh během manželských setkání
promlouvá?
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Krst v Poprade
Jako křesťané čteme Písmo – teď mluvím
všeobecně. Někdy jsme jaksi „natvrdlí“ porozumět tomu, co se tam skrývá v oblasti vztahu,
manželství. Nepřipouštíme si, co Bůh vlastně
s mužem a ženou zamýšlel. Tak to musíme
slyšet trochu v jiné podobě, třeba v kontextu životního příběhu někoho druhého. Já třeba stále
zápasím s emočním světem mé ženy. Je to pro
mne něco jako chůze bažinou, stále ve střehu,
abych někde nezapadl. Je to fakt adrenalin.
Co sis díky Bohu uvědomil a jak se teď díváš
na Danielu?
Uvědomuji si Boží prozíravost. V Daniele mám
opravdu velké bohatství, ale je někdy náročné
ho objevit. A tak platí slovo: ,,Beze mne nemůžete činit nic“. Potřebuji Boží vedení, abych
to získal.
Jak je možné prakticky uplatnit to, co jste se
dozvěděli?
Jsem rád, že některé problémové oblasti už
máme aspoň částečně zmapovány a už tušíme, o co v životě jde. Je osvobozující, když
už se umíme i náročným věcem zasmát a mít
nadhled.
Myslím, že to je tak trochu problém křesťanů,
že se berou moc vážně. V reálu mají nadstandartní manželství a stále jakoby to nestačilo.
Je dobré se radovat z toho, kam jsme došli,
a usilovat o to lepší.
To jsi řekl moc hezky. A zklamalo tě něco na
společných víkendech nebo doplnil bys něco?
Nevím, jestli zklamalo, ale vlastně asi ano. Kladl
jsem si otázku, proč tak málo párů chce zlepšovat vlastní manželství. Po těch letech vím, že
je to nutnost. Chápu, že největší překážkou je
strach a obava, že budu muset se sebou něco
dělat. To odhalení je nepříjemné, ale jestli chceme víc, pak je to třeba. Samospád v manželství
je možný, ale je to velké riziko. Málokdo jsme
ideální osobnost pro vztah. Málokdo z nás je
tak vyladěná osobnost, že nepotřebuje korekci
a pomoc v kontextu Písma. Každý si musí sám
odpovědět na otázku, kde se nachází.
A co peníze, nebylo ti jich líto, když jsi je měl
vydat za motivační víkend?
Víte, v životě utrácíme kolikrát za úplné hlouposti, abychom si naplnili svoje přání. Někdy
nám to dokonce komplikuje právě náš vztah.
A tak utratit za něco, co nás buduje a ještě si
to můžeme užít, to není špatná investice.
Máš nějaký nápad, jak vylepšit naše manželská setkávání?
Tak dalece jsem neuvažoval. Zařadil bych více
humoru, ten nám chybí. Na posledním víkendu byl s námi jeden pár, manžel byl z Iránu.
S ním jsme si mohli uvědomit, jak jsme všichni
zbytečně upjatí. Jste-li dokonalý pár, jeďte na
Mallorcu. Ale jestli tušíte, že by to chtělo trochu vyladit, jeďte na manželský víkend, abyste
spolu na tu Mallorcu mohli společně jet třeba
za dvacet pět let.
Rozhovor vedla Marie Horáčková

V decembri minulého roku sa konala
v modlitebni Bratskej jednoty baptistov
v Poprade milá slávnosť krstu ponorením.
Krstilo sa 7 mladých bratov a sestier, ktorí
v pokání vyznali, že ich životy patria Pánovi
Ježišovi, chcú kráčať po Jeho ceste a na
vyznanie viery sa pokrstili. Krstil ich brat
kazateľ Mgr. Ľubomír Pál, ktorý ich aj povzbudil Božím slovom ku kráčaniu po ceste
za Pánom Ježišom. „Hľa, staré veci pominuli... vyzliekli starého človeka, aby sa stali
novým stvorením a aby mohli žiť nový, posvätený život .“ A oni úprimne, jeden po
druhom vyznávali svoju príslušnosť k Cirkvi Kristovej hlasným „áno, verím“. Celý deň
sme sa všetci veľmi tešili s nimi – aj s poobedňajším programom a s prianím Božieho
požehnania do ich životov. Nech na tejto novej ceste zotrvajú až do konca.
E.B., BJB Poprad

V Aši se radovali
V minulém čísle Rozsévače jste četli reportáž o radostné neděli v Aši,
kdy br. kazatel Alois Boháček křtil hned několik sester, které našly svůj
domov u Pána. Prožíváme s nimi tuto radostnou událost a přinášíme
vám dvě svědectví nově pokřtěných sester.

On vstoupí dovnitř
Milé sestry a bratři, dovolte mi, abych vydala
krátké svědectví. Narodila jsem se do věřící
rodiny a navíc do rodiny kazatele. Moji rodiče
mne do Ašského sboru donesli, když mi bylo 7
měsíců, a to díky tomu, že zvolili mého taťku za
kazatele.
Odmalička jsem tedy chodila do zdejší besídky,
do dorostu a teď i do mládeže. Vždycky mi
křesťanský život přišel jako samozřejmost. Doma
jsme se pravidelně modlili ať už před jídlem,
nebo před spaním a chodili do shromáždění.
Pamatuji si, že jsem poprvé přišla do školky a
byla snídaně, ale oni se tam před jídlem nemodlili. Přišlo mi to hodně divné a řekla jsem si, že na
to asi zapomněli, ale pak přišel oběd a zase nic.
Až do března minulého roku to se mnou vypadalo asi tak, že jsem sice chodila do sboru
a věděla jsem, co pro mě Pán Ježíš na kříži
udělal, ale ve škole na mě nebylo nejspíš vůbec
poznat, že jsem křesťanka. To se ale rychle změnilo po tom, co taťka v měsíci březnu kázal na
téma: Lekce pouště. Kázání bylo o Mojžíšovi,
který musel utéct na poušť po tom, co zabil

egyptského dozorce. Mojžíše vyhnal na poušť
hřích. A tam jsem si uvědomila, že i já jsem na
té poušti, a i když jsem si to možná dlouhou
dobu neuvědomovala, bylo to tak. A proto když
zazněla výzva k následování Pána Ježíše, cítila
jsem, že bych také měla vyjít na podium a přidat
se k těm ostatním, kteří tam už stáli. Problém
byl ale v tom, že se tak dělo při společné písni,
kterou jsem doprovázela na housle. Jen co se
ale píseň dozpívala, neváhala jsem a postavila
se vedle nich. Zdálo se to všechno tak lehké a
jednoduché. Ale jednoduché a snadné to pro
mě nebylo. Ještě tu neděli, co jsem zareagovala
na výzvu při shromáždění, se mi do srdce začaly
vkrádat pochybnosti. Co když jsem to nemyslela
úplně vážně? Co když to mé rozhodnutí nebylo
opravdové? Co když Pán Ježíš do mého srdce
nevstoupil?
Tyhle otázky mě velmi hryzaly. Proto jsem o tom
večer řekla taťkovi, který si všiml toho, že jsem
smutná, a znovu mi vysvětlil, co pro mě Ježíš
udělal. Jenže já jsem ze všeho byla natolik sevřená, že jsem už ani nedokázala na nic reagovat. Se
všemi těmito pochybnostmi jsem šla spát. Jenže
v pondělí brzo ráno jsem vstala a nemohla jsem
to vydržet. Věděla jsem, že bez Pána Ježíše Krista
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ve svém srdci a životě
nemůžu a ani nechci
dál být, protože bez
Něho nikdy nebudu
mít v srdci klid a pokoj.
Proto jsem šla ještě
v to pondělní ráno
za taťkou, který ještě
spal, a řekla jsem mu
o svém rozhodnutí a s
ním jsem na modlitbě
to své rozhodnutí jít
za Pánem potvrdila. Teď vím, že moje rozhodnutí bylo opravdové a že Pán Ježíš bere naše
rozhodnutí vážně. Když mu své srdce otevřeme,
On vstoupí dovnitř.
Když Ho odmítneme, On se vnucovat nebude,
ač k naší škodě. Od té doby se můj život změnil
a stále mění.
I když to není ráz na ráz, nejde to tak rychle, jak
bych si někdy představovala, vím, že Pán je se
mnou, žádný strach, ani pochybnosti mě od Něj
nemohou oddělit.
Pavlína Boháčková

Bůh změnil můj život
Z Boží milosti jsem se narodila do křesťanské
rodiny. Už od malička jsem slyšela o Bohu a o
tom, co pro nás z velké lásky udělal Pán Ježíš, ale
nikdy jsem si moc neuvědomovala důležitost
toho všeho.
Bůh si mě začal volat někdy v průběhu Vánoc
2013. Z adventních bohoslužeb jsem začala
chápat, co po mě Bůh chce a co pro mě udělal.
Ještě před začátkem Adventu našemu sboru
udělil bratr kazatel takový malý úkol – pokusit
se vymyslet, jak bychom se chovali celý Advent
s vědomím toho, že Pán Ježíš přijde přesně o
Vánocích.
Taky jsem vyplnila jeden takový lísteček. Na třetí
nebo čtvrtý týden jsem vyplnila křest. A když měl
bratr kazatel tu třetí nebo čtvrtou neděli kázání
na to, co bychom tento týden dělali, rozdělil to
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na dva bloky – to „dobré“ a to „špatné“.
Když bratr kazatel začal to „dobré“, jen jsem
čekala, kdy zazní i můj křest, ale ono to „dobré“
skončilo a začalo to „špatné“. Byl tam i můj
křest… Celý zbytek kázání se pak nesl v duchu:
Proč to neuděláš už teď? Pán Ježíš ke mně tehdy
hodně mluvil, ale já za bratrem kazatelem nešla.
A takhle se to odehrálo až do května minulého
roku. Celou tu dobu mě to k Ježíši táhlo, ale já
nějak nic nedělala. Pak přišel ten den, kdy jsem
si řekla, že už bych si vážně nikdy neodpustila,
kdybych se k Bohu nepřiznala. Ale hrozně jsem
se bála toho, že tam půjdu sama. Připadalo
mi, že mám obě nohy dřevěné, jako by mě neposlouchaly. Bůh to věděl. Nejen, že se mnou
uvěřila i moje sestra, která se mnou šla za bratrem kazatelem, ale jakmile jsem se sestrou došla
k bratru kazateli, byla jsem úplně volná, dokonce
se mi zdálo, že chodím tak nějak lehčeji.
Pak se k nám přidala i moje sestřenice!
Bratr kazatel svolal bratry starší a modlili se
s námi. Když jsme odcházeli, každý ze staršovstva nám podal ruku a bratr kazatel řekl, že to
mnohdy bude lehčí, než to bude vypadat.
A z toho čerpám
do teď. Od té chvíle se můj život úplně změnil. Chtěla
jsem být lepší a líbit
se Bohu. Častokrát
padám, Pán Ježíš
mě však vždy znovu pozvedne a dá
mi odhodlání jít do
toho znovu.
Pak jsem se spolu
s dalšími čtyřmi
sestrami přihlásila z Boží milosti ke křtu. Přípravy
na křest mi zase znovu v mnoha věcech otevřely
oči a ukázaly mi, v čem se Bohu nelíbím. Hned
další neděli po křtu už jsem mohla jít do sboru
s úžasným vědomím toho, že jdu do Boží, milující rodiny.
Tereza Němejcová

Nigéria volá o pomoc
Státisíce ľudí bez domova, na úteku. K tomu
hlad, nedostatok pitnej vody, únava a strach
o život. Aj takto vyzerá život dospelých, starcov a detí v Nigérii v Afrike, kde radikálna
islamistická skupina Boko Haram stupňuje
svoje útoky. Na zmiernenie utrpenia miestneho obyvateľstva vyhlasuje Nadácia Integra
VEREJNÚ ZBIERKU. Popri Iraku sa tak stáva
Nigéria ďalšou krajinou, kde sa Integra zapája
do pomoci núdznym.
Boko Haram pôsobí prevažne na severe afrického štátu a má na svedomí niekoľko útokov,
ktoré sa odohrali v krajine počas uplynulých
rokov. Radikáli s cieľom upevniť pozíciu islamského náboženstva a jeho práva šarie, likvidujú
kresťanské obyvateľstvo, dobýjajú strategické
mestá a snažia sa oslabiť pozíciu vlády. Šíria
strach, terorizujú ľudí, vyvražďujú rodiny. Časté
sú únosy mladých žien a ich predaj do susedných islamských štátov, či bombové útoky na
verejných miestach. Dôsledky týchto udalostí sa
priamo dotýkajú nigérijského obyvateľstva. Zo
svojich domovov utiekli tento mesiac ďalšie tisícky ľudí. Záznamy hovoria o viac ako 1,2 milióna
vnútorne vysídlených obyvateľov, teda tých, ktorí
sú bez domova, ale zostali v krajine. Ďalších
takmer 200-tisíc ľudí našlo dočasné útočisko
v susedných štátoch. Medzi najviac zasiahnuté
mestá v severných regiónoch patrí Borno, Yobe
a Adamawa. Vysídlené rodiny v núdzi trpia
predovšetkým nedostatkom jedla a pitnej vody.
Kritickú situáciu potvrdzuje 500-tisíc detí mladších ako 5 rokov trpiacich podvýživou. Ľudia
nemajú kde bývať, je nutné zabezpečiť dostatok
náhradných domovov a výstavbu provizórnych
prístreškov. Čiastočne to riešia kresťanské spoločenstvá a fary, ktoré poskytujú ubytovanie
a stravu v kostoloch. Humanitárni pracovníci v
teréne apelujú na zavádzanie a dodržiavanie hygienických opatrení, keďže ich zanedbanie môže
viesť k šíreniu chorôb a infekcií. Nevyhnutné je
tiež zriaďovanie jednotiek zdravotníckej starostlivosti. Na zabezpečenie spomínaných opatrení
je však nedostatok finančných zdrojov. Krízovou
situáciou v krajine trpí aj školstvo a vzdelávanie.
Viaceré bombové útoky či únosy zo strany
teroristickej skupiny boli namierené práve na
školy. Keďže mnohé deti opustili svoje domovy,
nemôžu pokračovať v štúdiu. V afrických štátoch je pritom vzdelávanie kľúčovou oblasťou,
lebo znamená cestu von z chudoby a rozvoj
nielen jednotlivcov, ale celej krajiny. Vzhľadom
na neúnosnú situáciu Nadácia Integra vyhlasuje
verejnú zbierku na pomoc ľuďom v Nigérii,
v oblastiach zasiahnutých teroristickou islamistickou skupinou Boko Haram. Vaše dary zašleme našej partnerskej humanitárnej organizácii,
ktorá pôsobí priamo na mieste. Tá ich následne
použije na zabezpečenie základných potrieb –
prístreškov, jedla, pitnej vody a hygieny. Veríme,
že spolu môžeme aspoň zmierniť dopady vyčíňania radikálnej skupiny na obyvateľstvo.
Príspevky zasielajte na číslo účtu 262 103
0842/1100, variabilný symbol 998.
Ďakujeme!

Zo zborov
Brat kazateľ Daniel Šaling odišiel k Pánovi
Vo štvrtok 2. apríla si Pán života a smrti zavolal do nebeskej vlasti nášho brata Daniela
Šalinga vo veku 94 rokov.
Pán vypočul jeho prosby a odvolal ho bez
dlhého trápenia a choroby. Plánoval sa zúčastniť veľkonočných zhromaždení, ale práve počas zhromaždenia na Zelený štvrtok
prišla správa, že on už bude sláviť veľkonočné sviatky u Pána.
Brat Daniel Šaling sa narodil 14. októbra
1920 veriacim rodičom v Poprade-Veľkej.
Počas druhej svetovej vojny bojoval ako
vojak a Pán zachoval jeho život, aby Mu
slúžil. Po vojne sa prihlásil na štúdium na teologickom seminári našej Bratskej jednoty
baptistov v Prahe. Verne slúžil Pánovi v rôznych zboroch našej Jednoty, spolu so svojou
manželkou Valikou. Od roku 1948 až do
roku 1956 bol kazateľom v zbore Jelšava Kežmarok, ktorý zahŕňal celú oblasť východného Slovenska s vyše desiatimi kazateľský-

mi stanicami. V rokoch 1956 až 1962 slúžil
v zbore BJB Vavrišovo a jeho staniciach. Od
roku 1962 až do roku 1982, keď odišiel do
dôchodku, slúžil v zbore Bratislava, kde zanechal svojou 20-ročnou službou v pozícii
kazateľa zboru hlbokú stopu.
Príchod do Bratislavy znamenal pre brata
kazateľa Šalinga nové povinnosti spojené
so službou vo vedení našej Jednoty. Stal
sa členom Rady starších pre Slovensko a aj
členom Ústrednej Rady starších BJB v ČSSR.
V rokoch 1975 až 1981 pôsobil aj ako
Predseda Rady BJB v SSR a podpredseda
Ústrednej rady BJB v ČSSR. V pozíciách vo
vedení cirkvi vykonal aj mnoho obetavej organizačnej práce, pôsobil aj v ekumenickom
hnutí a slúžil v zboroch v celom vtedajšom
Československu.
Nezaháľal ani po odchode do dôchodku,
ale ďalej aktívne slúžil nielen vo svojom domácom bratislavskom zbore, ale všade, kde

ho požiadali, prakticky až do svojej smrti.
V sobotu dňa 11. apríla sme sa s bratom
kazateľom Danielom Šalingom rozlúčili tak,
ako si to želal, na spomienkovom zhromaždení v modlitebni na Palisádach za účasti
rodiny, členov nášho zboru, ale aj bratov
a sestier zo Slovenska aj Česka.
Sme vďační Pánovi za jeho život a službu.
Ján Szőllős
kazateľ zboru BJB Bratislava-Palisády

Sestra Milada Pohlová
Hospodin Skála má, Hrad můj i Vysvoboditel můj se mnou.
Bůh Skála má, doufati budu v Něho;
Štít můj a Roh spasení mého,
Vyvýšení mé a Útočiště mé, Spasitel můj,
kterýž mne vysvobozuje.

2. Samuelova 22, 2 – 3

Tento citát z Davidova chvalozpěvu jsme napsali před čtyřmi lety
na blahopřání pro naši milou sestru Miládku Pohlovou k jejím devadesátinám. Víme, že ani na konci svého pozemského putování
nic jiného nevyznávala. Jak často jsme od ní slýchali při loučení: „Co
bychom byli bez Boží milosti?“
Slova ženy, jejíž život byl náhrdelníkem z třpytivých korálků služby.
Ať v civilním zaměstnání či v církevní službě na ústředí a v odboru
sester, všude tu vzácnou Boží milost reprezentovala. A nejvíc jako
věrná modlitebnice.
Nevím už, kdy přestaly naše společné úterní modlitební.
Často jsme bývaly jen samy dvě, ale ten Třetí s námi, který nás vtahoval do svých záležitostí, neměl absence. Její trvalá touha pro sebe
i pro Církev zaznívala tak často na konci jejích modliteb, „abychom
byli činitelé Božího slova a ne posluchači toliko“.
Nikdy také nepřestala být dámou, vzorně upravenou, protože věřící
žena má mít pořádek v sobě, na sobě i kolem sebe…Hodně se
podobala anglické královně, takže jeden můj vnuk byl přesvědčený,
že ve sboru jednou podával ruku anglické královně.
Dnes už oslavená u svého Spasitele a Pána má jistě tu korunu spravedlnosti, kterou zdobí Král hlavy svých věrných služebníků a služebnic.
Už nezasedne na své místo ve druhé řadě, kde jsme byli zvyklí ji
každou neděli vídat. Teď ona čeká na nás, až i my „boje pozemské
dokončíme a do krás nebeských zaletíme“ a budeme spolu s nebešťany i naší milovanou sestrou oslavovat Toho, který nám připravil
u Otce v nebeském domově příbytky a má pro každého ze svých
děti identifikační bílý kamínek se jménem, které přesně vystihne naši
podstatu. Těšíte se?
							
Ludmila Hallerová

Výrazná osobnost a modlitebnice
Milada Pohlová se narodila dne 8. 2.1921 v Praze, zemřela dne 16.
2. 2015 v Praze. Inteligentní, elegantní, všestranně nadaná dáma se
smyslem pro anglický humor. Učitelka v širším slova smyslu (N B,
angličtiny, pro život). Jedna ze zakladatelek odboru sester, fandící
sesterské práci i za hranice sboru či ČR. Miluška měla smysl pro řád
a píli. Byla výraznou osobností, která si důrazně a jasně uvědomovala
závislost ve všem na Pánu Bohu, a že jen z Boží milosti je tím, kým
je! Nesmazatelně se zapsala do našeho povědomí pravidelnou
účastí na modlitebních chvílích, a to i v případě, že se sešli jen dva
lidé. Nezapomeneme na její modlitby při nedělních bohoslužbách,
kde pravidelně zaznívala věta, abychom nebyli posluchači toliko, ale i
činiteli Božího slova! Také ráda souhlasně přikyvovala při společných
shromážděních.
V mladším věku byla často zvána k rozhovorům a přednáškám mezi
mládež. Pamatuji se, že už tehdy zdůrazňovala důležitost pravidelné
MODLITBY v životě křesťana (Jan 16, 24). Bylo mi asi 13 let, kdy
jsem se na její apel při návštěvě v chebské mládeži začala modlit za
svého budoucího manžela. A později jsem se dozvěděla, že i on se
tak modlil na její radu v pražské mládeži.
Děkujeme za její život uprostřed nás i za to, čím obohatila nás
i odbor sester. Také jsme vděčni za všecky překlady pro odbor
sester, které ochotně plnila i v pokročilém věku.
V posledních týdnech jejího života v nemocnici se pravidelně loučila
slovy: „Co bychom byli bez Boží milosti.“
Děkujeme Pánu Bohu za požehnaných 94 let Miluščina života.
Libuše Procházková i za odbor sester
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Redakčné oznamy a informácie
Ve sborníku „100 rokov rozsievania“
najdete:
– článek „Problémy
doby“, který se sice
vztahuje k době po roce
1969, ale promlouvá
k nám podobně i dnes.
Volá i nás ke službě a ke
svědectví, k tomu, abychom byli vyznávajícími
křesťany, nabídli své životy, aby v nich všichni lidé
mohli číst evangelium
– můžeme připomenout
práci Rozsévače v normalizovaném socialismu

CZECH HOCKEY MINISTRY INTERNATIONAL

HOCKEY CAMP

SOKOLOV

19. - 24.7.2015

DAILY CAMP
(PLNÁ PENZE, BEZ UBYTOVÁNÍ)

CENA PRO HRÁÈE:

4800,CENA PRO BRANKÁØE:

3800,JOSEF MARHA

( BÝVALÝ HRÁÈ HC DAVOS, VÝCARSKO )

REGISTRACE ZDE:

18 LET
V ÈESK
É
REPUBL
ICE

WWW.HOCKEYMINISTRIES.CZ

FULL CAMP

(PLNÁ PENZE, UBYTOVÁNÍ)

CENA PRO HRÁÈE:

6500,CENA PRO BRANKÁØE:

5500,TOMÁ KAPUSTA
( BÝVALÝ REPREZENTANT ÈR )

CHICO RESCH
( BÝVALÝ GÓLMAN N.J. DEVILS, NHL )

Další zajímavé informace se dočtete v publikaci:
100 let rozsévání.
Publikáciu 100 rokov Rozsievania si môžete objednať
na adrese: rozsievac@baptist.sk, alebo na telefóne
(SK) 0908 571 039, +421 908 571039,
V ČR můžete publikace objednat na adrese: btm@btm.cz

Zasílání příspěvků
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 a těšíme se na vaše příspěvky!

Ospravedlňujeme sa,
že zo záveru článku Palma, uverejnenom v Rozsievači 4/2015, vypadol
text: Podľa Selmy Lagerlöfovej pripravil Pej.
Redakcia

Témata a uzávěrky příštích vydání:

Číslo 6 / 2015 - Živý Boh (svedectvá)
Uzávěrka: 10. 4. 2015
Číslo 7 / 2015 - Trpezlivosť s nádejou (výchova, deti, svedectvá)
Uzávěrka: 20. 7. 2015
Číslo 8 / 2015 - Smäd po živote (živá voda) Uzávěrka: 10. 8. 2015
Číslo 9 / 2015 - Včera, dnes, zajtra (čas, večnosť)
Uzávěrka: 10. 9. 2015
Číslo 10/ 2015 - Počúvajte, pozemšťania Uzávěrka: 10. 10. 2015

Příspěvky nám můžete zasílat i dříve, zařadíme je dle tématu. Děkujeme.
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Hledáme nové přispívatele/redaktory
Naší touhou je neustále zkvalitňovat obsah Rozsévače. Proto hledáme
lidi z ČR i SR, kteří by chtěli vstoupit do této služby v oblastech: Překlady
zpráv a článků ze světa (z angličtiny, němčiny), krátké informace ze sborového života, zpracování tematických článků, fotoreportáže. Pokud nemáte praxi v tomto oboru, zajistíme vám zaškolení. Potřebujeme vás.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: rozsievac@baptist.sk

Predplatné na rok 2015
Odberatelia v SR:
- predplatné ostáva 13,50 € na rok (cena 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
- 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.
Za dary nad rámec predplatného vopred ďakujeme.

Pozvánky

V České republice vzniklo od roku 2007 téměř 30 modlitebních
místností. Lidé si registrují v místnosti svoji hodinu a vznikají tak
nonstop modlitební řetězce. Do modliteb se zapojuje každý, kdo
hledá Pána Boha a chce vyjádřit svou radost, vděčnost, lítost, prosbu
či cokoli, co má na srdci. Modlitby 24-7 navazují na odkaz Moravských bratří, kteří se modlili nepřetržitě více než 100 let.

POPRVÉ SPOLEČNĚ V PRAZE

Konkrétní místo a čas, kreativita, nepřetržitost, zapojení všech
generací, propojení s ostatními a modlitby za naše okolí jsou klíčové
ingredience modlitebních řetězců 24-7, které pomáhají lidem modlit
se novým způsobem.
Lidé navštěvují místnost také během noci, často si poté zapisují další
hodiny a zvou své přátele. Tím důvodem je, že navazují spojení se
skutečným Bohem, který nás miluje, naslouchá nám a odpovídá
na naše modlitby. Lidé zakoušejí modlitbu jako oboustrannou
komunikaci s Bohem, který mění náš život a vstupuje do neřešitelných situací.

Krvavý měsíc na obzoru
Tato kniha je příběhem modlitebního hnutí 24-7, jehož vznik
se částečně odehrával i v České republice. Jde o pozoruhodný
a upřímný popis všech nesnází, vytrvalého úsilí, průkopnické
misijní práce a řady zázračně zodpovězených modliteb. Nejvíce
je to však příběh o nově probuzené vášni pro Ježíše Krista, která
se přetavuje do životů lidí a má reálný dopad na jejich okolí.
Když obyčejní lidé zaslechnou šepot všemocného Boha a jdou
za ním, nic není nemožné – tato kniha je toho důkazem.
„Kniha Krvavý měsíc na obzoru není pouze strhujícím popisem
vzniku modlitebního hnutí 24-7, ale knihou, která podnítila zcela
novou kreativitu a představivost v oblasti modliteb.“
Více informací a objednávky
na www.modlitby24-7.cz/kniha

Jiří Unger
prezident Evropské evangelikální aliance

Podpora 24-7 v České republice
Modlitby 24-7 jsou hnutím reprezentovaným sítí modlitebních místností a lidí, kteří se zapojují do modlitebních
řetězců. Od počátku je do vedení a koordinace v ČR zapojen Daniel Raška, který je nadšen vizí modliteb a pečuje
o 24-7 v naší zemi. Na podzim 2013 jsme s modlitbou přijali rozhodnutí uvolnit Daniela na částečný úvazek pro práci
na Modlitbách 24-7. Společně s dalšími koordinátory 24-7 vnímáme Boží povolání Daniela a vidíme, jak si Pán Bůh
jeho práci používá. Přejeme si, aby ve své práci pokračoval dále.

24. - 31. 5. 2015
MODLITEBNÍ MÍSTNOST BUDE v budově
KŘESŤANSKÉho SPOLEČENSTVÍ PRAHA
NA ADRESE NA ŽERTVÁCH 23, PRAHA 8

informace a přihlášení
WWW.MODLITBY24-7.cz/PRAHA

tel. 724 559 267 | MONIKA.SISTKOVA@GMAIL.COM

Proto hledáme pravidelné dárce, kteří jsou ochotni přispívat
na plat Daniela a také na náklady související s růstem
Modliteb 24-7 v naší zemi.

Projekt 24-7 zaštiťuje
Občanské sdružení Den – Vsetín.

Náplní práce je pomoc s rozjezdem nových místností,
podpora organizátorů modliteb, rozvoj webu, podpůrných
materiálů a nových zdrojů, předávání vize a hodnot 24-7
a administrativní úkoly.

Svou finanční podporu můžete poukázat
na účet OS Den: 200 007 6266/2010
specifický symbol: 999
variabilní symbol: číslo Vašeho mobilu
kontakt: info@modlitby24-7.cz

Za vedoucí 24-7
Petr Húšť a Ondřej Hurta

www.modlitby24-7.cz
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Fotokurz s Bibliou

Dobré a ostré fotografie
Seriálom zameraným na odborné poradenstvo v oblasti
fotografovania s následnou biblickou aplikáciou a fotosúťažou
vyhlásenou v čísle 1/2015 sprevádza Vladimír Malý
1. Správne zaostrenie - aby naše fotografie
priťahovali diváka
Ostrosť je to prvé, čo si oko na fotografii všimne. To, čo chceme zobraziť ako hlavný motív,
má byť dokonale ostré. Pekne sa to hovorí, ale
v praxi sa to realizuje ťažšie, najmä ak máme len
kompakt, ktorý má automatické režimy. Ale aj
s takýmto aparátom sa z hľadiska ostrosti dajú
robiť dobré fotky. Musíme však aparátu určiť,
kam má zaostriť. Problém nastáva pri automatických režimoch, keď aparát sám vyhľadáva
objekt, ktorý sa nachádza najbližšie, a na ten
následne zaostrí. To nemusí vždy zodpovedať
nášmu zámeru. Preto mnohé aparáty ponúkajú
viacej možností výberu zaostrovacích bodov.
Od stredového bodu až po širokopásmový
výber v rôznom usporiadaní. Pri zrkadlovkách je
tých možností viacero.
Ja osobne používam stredový bod zaostrenia, či
už pri kompaktoch alebo pri zrkadlovkách, lebo tu
mám najväčšiu kontrolu nad zaostrením. Stačí stredový bod namieriť na hlavný motív, stlačiť spúšť do
polovice a po zaostrení môžem zmeniť kompozíciu
a potom dokončiť
záber. To, čo som
chcel, zostáva
ostré.
Dobrým nastavením pri fotografovaní osôb je možnosť výberu zaostrenia
na tvár, alebo aj na viac tvárí. Týmto nastavením
disponujú už aj viaceré zrkadlovky pri fotení
cez živý náhľad. Aparát zaregistruje otvorené
oči a na ne zaostrí. Vyskúšame si to. Nastavíme
tento režim zaostrovania a požiadame niekoho,
aby najskôr zatvoril oči. Uvidíme, že aparát
nezaostrí na tvár, ale na to, čo je najbližšie.
Pri druhom pokuse osoba otvorí oči a aparát
okamžite zaostrí na tvár, čo nám potvrdí aj
zvukový signál (pokiaľ máme túto funkciu
zapnutú). Pri fotení skupinky ľudí vždy urobíme
viacero záberov, aby sme spoľahlivejšie vylúčili
situáciu, že by niekto mal na fotografii zavreté
oči. Trendom súčasnej doby je čo najväčší LCD
displej, preto mnohí výrobcovia pri lacnejších
kompaktoch upustili od hľadáčika, čo je na
škodu veci. Kvalita displejov sa neustále zlepšuje,
ale asi poznáme zo skúsenosti, že na slnku toho

dosť nevidíme, aj keď sa dá jas displeja regulovať.
Tu sú vo výhode majitelia tých aparátov, ktoré majú
aj elektronický hľadáčik.
2. Prezeranie fotografií
Najväčšou výhodou digitálu nesporne je, že ihneď
po odfotení máme možnosť si snímku prezrieť.
Hneď vieme posúdiť, či je fotka ostrá a či je správ-
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ne exponovaná. Ak nie je podľa našich predstáv,
môžeme urobiť zmenu nastavenia a fotenie
zopakovať. Štandardne sa nám na LCD displeji
fotka zobrazí na dve sekundy. Túto dobu si môžeme v menu zmeniť na dlhšiu, alebo aj nastaviť
tak, že sa nám fotka nezobrazí. To je vhodné
vtedy, keď nám dochádza batéria, nemáme náhradnú a potrebujeme ešte fotiť. Nezabúdajme, že
dlhé zobrazovanie snímky väčšmi zaťažuje batériu.
Pri normálnom zobrazovaní sa nám fotka môže
zdať ostrá, ale až po zväčšení vidíme, či je skutočne ostrá. Používame tlačidlo zoom – priblíženie.
Niektoré aparáty majú túto funkciu kontroly
zaostrenia a pri zobrazení sa ukáže zväčšená časť
obrazu, kde bolo zaostrené.
Každý aparát má tri alebo štyri spôsoby zobrazovania zaostrenia. Môže to byť bez informácií,
s čiastočnými informáciami alebo so všetkými

jasu. Ak je graf orezaný na ľavej alebo na pravej
strane, znamená to, že snímač aparátu nedokáže
zaznamenať takú širokú škálu jasov (je to väčší
rozsah ako 0 – 255). Naše oko sa vie prispôsobiť, ale snímač nedokáže tento dynamický rozsah jasov zaznamenať (pozri predchádzajúce číslo
– čo je kontrast). Tvar kopčeka závisí od toho,
koľko svetlých a tmavých partií je na snímke
zastúpených a aký majú jas. Preto ak aj je kopček nerovnomerný či mierne orezaný, nemusí to
znamenať, že snímka je zlá. Len niektoré tmavé
alebo svetlé objekty nebudú dobre prekreslené.
Na zapamätanie: ak je kopček viac vľavo,
snímka je tmavá: nastavíme korekciu +, ak je
kopček viac vpravo, snímka je svetlá: nastavíme korekciu mínus. Pri fotografovaní pomocou
LCD displeja sa dá zapnúť zobrazovanie histogramu a už pred expozíciou môžeme podľa
potreby urobiť korekcie. Je to
veľmi užitočná funkcia.
RADA: Ak nám záleží na
snímke, urobíme hneď viac
pokusov s rôznymi korekciami
a potom v počítači vyberieme tú
najlepšiu.

informáciami. Vtedy je na displeji fotka malá a sú
tam zobrazené všetky nastavenia, aplikované pre
zhotovenú snímku, a tiež histogram.
Opakovaným prepínaním tlačidla Disp. sa nám
zobrazujú jednotlivé alternatívy. Vyberieme si
najvhodnejšiu voľbu a táto zostane zachovaná
aj pre ďalšie snímky. Ak počas prezerania potrebujeme rýchlo zhotoviť ďalšiu snímku, stačí sa
dotknúť spúšte alebo tlačidla Menu. Pri bežnom
fotografovaní máme čas si fotky skontrolovať.
Ak však fotíme nejakú akciu v rýchlom slede,
tento čas nemáme. Osobne vtedy používam
zobrazenie s histogramom, ktorý mi napovedá, či
bola expozícia správna.

4. Zamyslenie
Pri prezeraní snímky sa dozvieme všetky informácie, ktoré boli súbežne zaznamenané.
Uvidíme expozičnú dobu, clonu, ISO, vyváženie
bielej, kvalitu, veľkosť, spôsob merania a snímania, dátum a čas. Mnohí ľudia veria v Boha, ale
nemyslia si, že by Boh vedel všetko o každom
človeku. Ale ak máme v srdci vieru v živého
Boha, ktorý sa nám dal spoznať cez svoje Slovo,
tak poznáme, že pred ním nie je nič skryté.
On vidí nielen naše skutky, ale pozná aj naše
myšlienky a úmysly nášho srdca.
Práve toto vedomie nás chráni pred tým, aby
sme konali proti jeho vôli. Ak predsa niečo

3. Čo je histogram a prečo je dôležitý?
Existujú dva typy histogramu: histogram farieb
a histogram jasov. Práve ten druhý nám pomáha
správne vyhodnotiť expozíciu. Keď sa nám na
LCD displeji zobrazí len snímka, nevieme spoľahlivo posúdiť, či sú zastúpené všetky úrovne
jasu od čiernej až po bielu. Je to rozsah od
hodnoty 0 (čierna) až po hodnotu 255 (biela).
Histogram sa zobrazuje ako kostrbaté pohorie
a pre jednoduchšie zapamätanie si ho pomenujeme ako kopček. Ak stúpa od ľavej strany
a potom postupne klesá až k pravej strane, tak
nám hovorí, že sme zachytili celý rozsah tónov
– od tmavých až po svetlé. Práve o takýto kopček
sa usilujme. Výška vrcholčekov znamená množstvo pixelov – bodov, zobrazujúcich úroveň

pokazíme, či niekomu ublížime, máme možnosť
urobiť korekciu. Požiadať o odpustenie je ten
najúčinnejší liek a verte, funguje to.

Nielen pre učiteľov
Občianske združenie Detská misia
každoročne pripravuje tábory pre deti
a dorast na rôznych miestach Slovenska.
Aj tento rok čakajú chlapcov a dievčatá
nezabudnuteľné chvíle s priateľmi, napínavé súťaže a hry, nové zážitky i dôležité
posolstvo pre ich životy.
Termíny konania táborov, prihlášky ako
aj podrobnejšie informácie nájdete na
na stránke www.detskamisia.sk.

Tábory pre deti

Inšpirácie pre učiteľov besiedok a klubov

Skutočný poklad
(Z materiálu Detskej misie Kopanie skrytého
pokladu pripravila Miriam Kešjarová)
Predstav si, že si sa ocitol na opustenom
ostrove. Pozoruješ hladinu oceánu a zrazu
zbadáš obitú drevenú loď, ktorá mieri k brehu. Trasieš sa od strachu! Chceš utiecť,
ale nohy ťa neposlúchajú. Srdce ti bije tak
divoko a rýchlo, že ti pripomína bubon
z džungle. Prečo sa tak bojíš? Aká je to loď?
Je to pirátska loď! Piráti hľadajú po celý
život poklady… a bez ohľadu na to, koľko
ich už našli, vždy chcú viac. Zrania pri tom
mnoho ľudí a viacerých dokonca i zabijú.
Desiatky, ba možno i stovky ľudí okradnú.
Takže je opodstatnené, že sa ich bojíš.
Už si si niekedy prial, aby si našiel truhlicu
plnú zlata, striebra a šperkov? Prezradím
ti, že existuje poklad, ktorý môžeš získať.
Je dokonca lepší ako ten, po ktorom túžia
piráti.
Ako je zvyčajne na mapách označené
miesto, kde je poklad? Najčastejšie sa označuje krížikom. Aj na tejto knihe (ukážte Bibliu) je kríž. Žeby sa v nej skrýval poklad?
„Pre mňa je lepší zákon tvojich úst ako tisíce zlata, striebra.“ Zákon akých úst? Zákon
Božích úst. Ako sa volá zákon Božích úst?
Biblia.
Pre mňa je lepší ako tisíce zlata a striebra.
Každý verš z Biblie je vzácny. Biblia je
nádherný poklad. Jej slová sú úžasným pokladom.
Ako môže byť Biblia cennejšia ako zlato
a striebro? Premýšľajme o tom.
Koľko by si musel zaplatiť, keby si si chcel
kúpiť zámok? Veľa! Mohol by si si ho kúpiť, keby si našiel truhlicu plnú pokladov?
Možno.
Ale koľko by si musel zaplatiť, keby si si

chcel kúpiť dom v meste, kde sú ulice zo
zlata a kde by si bol stále zdravý a šťastný?
V meste, kde by nikto nikdy nezomrel…
a kde by si nepotreboval elektrinu, lebo
tam nie je nikdy tma? Koľko by asi stál dom
v takomto nádhernom meste?
Takéto miesto Pán Boh stvoril pre každé
zo svojich detí. Domy na tomto mieste nie
sú na predaj. Ale môžeš jeden z nich získať
zadarmo. Odkiaľ to viem? No predsa z Biblie. Počúvaj tieto verše: Ján 14, 2 − 6.
Biblia, Božie slovo, je cennejšia ako poklad
zo zlata a striebra. Bez Biblie by si nevedel
o domove v nebi.
Každý z nás robí zlé veci. Biblia volá tieto
veci hriech. Ale bez Biblie by si nevedel, ako
ti môže byť tvoj hriech odpustený. Nevedel
by si, že Pán Ježiš zomrel na kríži a zaplatil
za tvoje hriechy svojou vlastnou krvou
(Efezským 1, 7).
Keby si nemal Bibliu, nevedel by si, že potrebuješ veriť v Pána Ježiša, aby ti boli odpustené hriechy a aby si jedného dňa získal
domov v nebi.
Biblia hovorí, že Písma ťa môžu urobiť
múdrym na spasenie (2Tim 3, 15). Biblia je
cennejšia ako všetky poklady sveta!
Ďalšia vec, ktorú si nemôžeš kúpiť, je
šťastie. Môžeš si kúpiť rôzne veci, ktoré ťa
na chvíľku zabavia, ale postupne sa ti zničia,
alebo ťa začnú nudiť. No v Biblii môžeš
nájsť spôsob, ako byť šťastným. „Keď toto
viete, blahoslavení (šťastní) ste, keď podľa
toho aj konáte“ (Jn 13, 17). Čo hovorí tento
verš? Ako môžeš byť skutočne šťastný?
(Robením toho, čo sa páči Bohu.)
Bez Biblie by si nevedel, ako byť skutočne
šťastným.
Kompletný balíček Kopanie skrytého pokladu si
môžete objednať na www.detskamisia.sk.
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„Království nebeské je jako když
obchodník, který kupuje krásné perly,
objeví jednu drahocennou perlu.
Jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“
(Mt 13, 45–46)
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Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: M. Horáčková, M. Kern, I. Kernová, J. Šindelář,
www.christianphotos.net, Photo: © wajan / Dollar Photo Club, © vencav / Dollar Photo Club a archív redakcie.
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