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Střídmost, nebo obžerství?

„Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, 
je už sama velké bohatství.“ (1Tim 6, 6)

Co je v životě 
nejdůležitější?

Dávaj si pozor, 
po čom túžiš                 

Obžerstvo
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Fórum evanjelikálnych kresťanov pracujúcich v zdravotníctve

V sobotu 14.11.2015 na pôde zboru BJB Banská Bystrica zorga-
nizoval Slovenský evanjelikálny inštitút (SEVIN) Fórum evanjeli-
kálnych kresťanov pracujúcich v zdravotníctve. 
Išlo o prvú (a veríme, že nie poslednú) podobnú akciu, ktorú 
SEVIN organizoval. Slovenský evanjelikálny inštitút je iniciatívou 
evanjelikálnych kresťanov, ktorí chcú verne napĺňať poslanie 
Cirkvi „byť svetlom a soľou Zeme” a tak prinášať hodnoty a vplyv 
evanjelia Ježiša Krista do každej oblasti života spoločnosti. 
Okrem troch bratov z nášho zboru (Benjamin Uhrin, Peter Málik 
a Peter Azor) sa na príprave tejto iniciatívy podieľal brat Martin 
Bielik.

Stretnutie moderoval kazateľ zboru Benjamin Uhrin, ďalšími 
prednáškami prispeli Ján Henžel, Pavel Smílek a Pavel Hanes. 
Okrem nich sme počuli svedectvá z praxe od Tomáša Henžela, 
Roberta Nagypála a Kornela Kapinaya.

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 40 lekárov, zdravotných sestier, 
sanitárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov pat-
riacich k niekoľkým evanjelikálnym denomináciám. 
Jednohlasne sa zhodli, že podobné stretnutia, témy a rozhovory 
sú pre ľudí, ktorí pracujú v takom náročnom prostredí, akým 
zdravotníctvo je, veľmi dôležité.

Sme radi, že sme aj takýmto vytvorením platformy pre ich vzá-
jomné zdieľanie mohli našim bratom a sestrám pomôcť. 
Zároveň veríme, že sa nám podarí podobnú akciu zorganizovať 

aj pre kresťanov pracujúcich v iných špecifických povolaniach 
(právnici, umelci atď). 
                                                                                           Peter Azor
                                                                               (Viac na strane 5)

Reportáž
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Vždy máme na výběr dvě možnosti. Kolikrát 
v životě stojíme na křižovatce a přemýšlíme, 
kam se vydat, co vybrat. 
Mohlo by se zdát, že střídmost, nebo obžerství 
se týká pouze jídla, ale nemusí tomu tak být 
vždy. Neustále se musíme rozhodovat, zda si 
něčeho vezmeme „tak akorát“ nebo přes příliš. 
Zda se spokojíme s tím, co máme, nebo touží-
me mít víc věcí. 
Naše volba má vliv na náš další život. Viděla 
jsem člověka, který měl všeho tolik, že jak se 
říká „roupama nevěděl, co by ještě chtěl“, 
„pálilo ho dobré bydlo“. Stále hledal a stále 
nebyl spokojen. Už Adam s Evou v ráji vybírali. 
V knize Genesis 2, 16 a 17 jim Bůh říká, že ze 
všech stromů v zahradě mohou jíst ovoce, ale 
ze stromu poznání dobrého a zlého ne. 
Upozornil je dokonce, že pokud by z toho 
stromu pojedli, propadnou smrti. Měli k dispo-
zici všechno, celou zahradu, měli osobní vztah 

s Bohem, vídali se s Ním denně, a přece se nechali zlákat hadem a ze zakázaného 
stromu pojedli. Zvítězila jejich žádostivost. Zatoužili po něčem, co jim Bůh zakázal, 
o čem věděl, že to pro ně nebude dobré. A oni neposlechli. 
V Genesis 3, 6 čteme, že strom měl lákavé plody slibující vševědoucnost. Jakmile po-
jedli, otevřely se jim oči a poznali, že jsou nazí. Kvůli hříchu museli zahradu opustit. 
Od té doby už nežili v pokoji s Bohem jako dřív a nemohli to vrátit zpět. Nevybrali 

si dobře. Vlastním přičiněním se dostali do otroctví hříchu. Od té doby se my - lidé 
- neustále rodíme v hříchu a potřebujeme Ježíše, abychom se mohli rozhodovat správ-
ně. V evangeliu podle sepsání Jana 8, 34 čteme, že Ježíš říká: „Amen pravím vám, že 
každý kdo hřeší, je otrokem hříchu.“ Zároveň však říká (J 8, 32) osvobozující slovo 
a možnost vyvázat se z otroctví hříchu: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svo-
bodnými.“ Bůh se nad námi smiloval. Nakonec Ježíš prozrazuje Nikodémovi (J 3, 16) 
tajemství cesty zpět, vysvobození 
a návratu do Boží blízkosti.: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jednorozeného syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný.“  Bůh poslal Ježíše, aby 
skrze Něj byli lidé z hříchu vysvobo-
zeni. Znám ženu, které zemřel man-
žel. Hned zanechala všech aktivit, 
které spolu s manželem dělávali, a uzavřela se do sebe. 
Vybrala si svoje vlastní řešení. Pracovala ve stravovacím zařízení, kde denně nabízeli 
strávníkům výběr ze tří jídel. Ta žena po práci snědla denně všechny tři chody. Protože 
omezila pohyb na minimum, začaly u ní po nějakém čase problémy se zažíváním, bo-
lely ji klouby, ale nedokázala ovládnout chuť k jídlu. Nakonec byla donucena navštívit 
lékaře a ten jí naordinoval přísnou dietu. Musela si odvažovat krajíčky chleba, jíst velmi 
málo příloh a masa jen poloviční porci a k obědu jen jedno jídlo. Byl to pro ni čas 
utrpení, ale pomohlo to. Za nějaký čas vážila o 20 kg méně. Tak, jak jí lékař doporučil. 
Pomáhala jí celá rodina a tak se své závislosti zbavila. 
Nakonec vyznala svůj hřích, odevzdala svůj život do rukou Pána Ježíše a On jí pomáhá 
v jejích rozhodnutích. 
I dnes jsme od Pána Boha zajištěni vším potřebným, díky Jeho milosti jsme v Jeho 
blízkosti, už nyní jsme posazeni na nebesích. (Ef 2, 6) Naše těla jsou příbytkem Ducha 
svatého. (1 K 3, 16) Na světě nám Satan staví před oči různá lákadla. I my se někdy 
můžeme dostat vlastním přičiněním do hříchu tím, že zatoužíme mít víc, ale díky Ježíši 
a Jeho vedení se můžeme rozhodnout a říci: „Dost,“ hřích vyznat a prosit Pána o od-
puštění. 
Pokud jsme vložili svoji důvěru do rukou Pána Ježíše, dá nám poznat to nejdůležitěj-
ší. Učí nás vybírat si správně. Má nás rád. Potřebujeme Jeho vedení. Prosme o Jeho 
moudrost při rozhodování, ptejme se Boha a očekávejme poctivě Jeho odpověď.

Střídmost, nebo obžerství?

 

„Poznáte pravdu 
a pravda vás učiní 
svobodnými“  (J 8, 32)

Marie Horáčková

Úvodník
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Obžerstvo

1. Definícia: Obžerstvo nie je iba o preje-
daní sa. Za týmto hriechom stojí filozofia 
konzum ného životného štýlu. Ide o akýsi 
kult pohodlia, prepychu, nadbytku a konzu-
mu. Táto filozofia života sa v určitom slova 
zmysle stáva náboženstvom, so všetkými 
základnými znakmi nábo ženstva: 

•	 bohom  je brucho človeka (Fil 3, 19),
•	 oltár – „pult“ v supermarketoch: ku-

povanie nie iba pre potreby, ale pre 
žiadosti a túžby... 

•	 vyznanie viery tohto náboženstva je 
materiálny blahobyt, presvedčenie, že 
človek môže byť živý samým chlebom 
a nepotrebuje k tomu žiadne duchovné 
hodnoty,

•	 nebom tohto náboženstva je pohodlie 
v zemských veciach (Fil 3, 19),

•	 evanjelium – jedzme, pime, lebo zajtra 
zomrieme (1Kor 15, 32c). 

2. Podstata hriechu obžerstva. Obžerstvo 
upriamuje pozornosť človeka na zemské 
veci. Jeho podstatou je vlastne nestriedmosť, 
prílišné povoľovanie telu a jeho túžbam, 
nadmerná, neprimeraná starostlivosť o veci 
tela, hoci nás Biblia varuje, že sa nemáme 
starať o svoje telo, „aby sme neprepadli 
žiadostiam“ (Rim 13, 14b). Pavol hovorí 
vo Fil 3, 19: „...ne priatelia Kristovho kríža 
smerujú k zahynutiu a ich bohom je brucho 
a sláva v ich hane bno stiach, lebo myslia iba 
na zemské veci.“ Tu je obžerstvo totožné 
s hmotárstvom a mamo nár stvom, s výhrad-
ným záujmom o zemské veci. Je to teda 
filozofia hmotárstva, ktorá sa posmieva 
biblickej norme striedmosti, robí si žarty 
zo zdržanlivosti, volá do sveta: „Jedzme 
a pime, lebo zajtra zomrieme“ (1Kor 15, 32); 
filozofia života, ktorá žije iba pre tento svet, 
iba pre dnešok, iba pre prítomnosť; nehľadá 
najprv nebeské kráľovstvo, ale blaho tela, 
užíva si dnešok, prítomnosť; filozofia života, 
ktorá nekrižuje telo s jeho telesnými vášňami 
a žiadosťami… (Gal 5, 24).

3. Keď Pán Ježiš rozprával príbeh o boháčo-
vi, ktorý zbúral staré sýpky a nastaval nové, 
ktorý povedal svojej duši „duša moja, máš 
mnoho majetku na mnoho rokov, odpočívaj, 
jedz, pi a zabávaj sa“ –  varoval pred takým-
to životným štýlom konzumu, pohodlia 
a zábavy (Lk 12, 18 – 19).  Avšak táto filo-
zofia sa dodnes neustále ozýva z našich rádií 
a TV prijímačov, reklamy denne zdôrazňujú 
pohodlie, úspech, uspokojenie našich teles-
ných žiadostí. Všade sme povzbudzovaní 

k tomu, aby sme žili pre konzum, blaho byt, 
pre pohodlie a zábavu. Známe reklamné 
slogany: ty za to stojíš, ty si to môžeš do-
voliť, si tým, čo ješ a čo máš... Striedmosť, 
zdr žanlivosť, sebadisciplína, sebaovládanie, 
obeť, zriekanie sa v našom svete ne má mies-
ta. Popiera sa Božia pravda, že „nie samým 
chlebom bude živý človek, ale každým slo-
vom, ktoré vychádza z úst Božích“ (5M 8, 3).
     
4. Obžerstvo prevracia Božie priority. Ob-
žerstvo je vlastne hriech, ktorý prevracia 
normálne, Bohom dané ľudské žiadosti 
a potreby v hriech, kde sa z jedla stáva ob-
žerstvo, z pitia opilstvo. Obžerstvo je podľa 
Písma skutok tela Gal 5, 21 (hodovanie). Tie-
to skuto čnosti sa stávajú krédom života, pre 
ktoré človek žije. Pán Ježiš povedal, že pre 
nás veriacich prvou prioritou má byť starosť 
o veci nebeského kráľovstva, veci duchovné, 
ostatné potreby nám budú pridané. (Mt 6, 
31, 33). Dať konzumu, pohodliu, blahobytu 
prvé miesto a iba pre ne žiť – je pohanstvo 
uprostred kresťanstva. Božie slovo hovorí, že 
takíto ľudia Božie  kráľovstvo dediť nebudú. 

5. Obžerstvo a sebectvo. Obžerstvo pouka-
zuje aj na ľudské sebectvo a bezohľadnosť, 
keď človek žije iba pre seba a svoje telesné 
žiadosti. To, že okolo neho sú ľudia, ktorí 
zomierajú v extrém nej chudobe a v nedo-
statku chleba či základných potrieb, je mu 
ľahostajné. Boh nám dal hmotné pože hnania 
nie preto, aby sme ich pretlačili cez seba, cez 
svoje brucho v radovánkach života, ale aby 
sme po mohli aj ostatným, aby sme otvorili 
našu ruku a nasýtili hladných, napojili smäd-
ných (1J 3, 17). Musíme svedčiť o Kristu 
nielen svojimi ústami, ale aj svojimi rukami, 
skutkom – opravdivo (1J 3, 18). 

6. Obžerstvo je hriech, ktorý odmieta telom 
slúžiť Bohu. Obžerstvo môžeme vnímať aj 
ako akúsi nená sytnosť, a pritom nemusí ísť 
iba o jedlo, ale aj o sexuálnu či materiálnu 
nenásytnosť. Obžerstvo je preto ohavný 
hriech, že poškvrňuje telo, ktoré je chrámom 
Ducha Svätého. Boh nám nedal telo, aby 
sme ho kazili naším konzumným nezdravým 
životným štýlom, ale aby sme mu aj naším 
telom vzdali chválu a slávu. Pavol hovorí: 
„Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha 
Svätého, ktorý je vo vás? Ak niekto kazí 
chrám Boží, toho skazí Boh. Kúpení ste za 
veľkú cenu, nože teda oslavujte Boha svojím 
telom i svojím duchom, čo je oboje Božie“ 
(1Kor 3, 16 –17a; 6, 20). Každý hriech proti 
telu je teda hriech proti Bohu. 
     
Z dejín sa dozvedáme, že Rímska ríša v pod-
state nepadla v boji proti vojenskej presile 
nepriateľa, ale padla práve pre konzumný 
a blahobytný životný štýl. Pred tým, než Rím 
padol, stal sa otrokom obžerstva, opilstva, 
hodovania. Na hostinách si kopali vlastný 
hrob a zabíjali sami seba svojím rozkošníc-
tvom, nestriedmosťou a balzamovali sa 
alkoholom. Prejedali svoje telá a pritom 
vyhladovali svoje duše. V tom bol ich koniec. 
Uniklo im, že z jedla sa duša nikdy nenasýti 
a skutočný život človeka nie je z jeho majet-
ku, bohat stva a slávy (Lk 12, 15b). Pán Ježiš 
varoval svoju cirkev, aby si dali pozor, lebo dni 
konca budú charak terizované okrem iného 
aj hriechom obžerstva: „Ako bolo za dní 
Noacha, tak bude aj v dňoch príchodu Syna 
človeka – jedli, pili, kupovali a predávali“ (Lk 
17, 26 – 28).  Podobne nám hovorí aj apoš-
tol Pavol, aby sme už nechodili v obžerstvách 
(Rim 13, 13). Nech nám Pán dá milosť, aby 
sme dokázali ísť proti prúdu doby ako prvá 
cirkev a neprepadli duchu našej doby (1Tim 
6, 6). Prvá cirkev nežila konzumným životným 
štýlom ako svet okolo nich, ale životom obe-
te, všetko mali spoločné a rozdeľovali všet-
kým podľa toho, koľko kto potreboval, a to 
neuniklo pozornosti tohto sveta. Pán pridával 
zachránených na každý deň (Sk 2, 47).  

Darko Kraljik

Podľa cirkevnej tradície patrí hriech obžerstva do skupiny 
takzvaných „siedmych smrteľných hrie chov“. Hoci sa na prvý 
pohľad nezdá byť takým veľkým hriechom, pozrime sa, v čom je 
zradný a čo stojí v pozadí tohto hriechu:

Téma
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Organizovali ste Fórum evanjelikálnych 
kresťanov pracujúcich v zdravotníctve, 
kde sa tento nápad zrodil?

Myšlienka vytvoriť priestor pre veriacich 
zdravotníkov, kde by mohli byť vystrojení 
a povzbudení pre vernejšie svedectvo o 
Pánovi Ježišovi vo svojom prirodzenom 
pracovnom prostredí sa zrodila už pred 
viacerými rokmi. Jedným z impulzov bolo 
aj zistenie, že v mojom bezprostrednom 
okolí je päť mladých veriacich lekárov, 
ktorým nikto cielene nepomáha integro-
vať ich vieru a profesiu. 
Tak sme o tom s niekoľkými priateľmi 
hovorili, v priebehu roka 2015 sme sfor-
movali Slovenský evanjelikálny inštitút 
(SEVIN) a túžba sa stala realitou.

Prečo práve zdravotníci?

Zdravotníci aj preto, lebo majú veľkú 
spoločenskú zodpovednosť. 
V historických a sociologických štúdiách 
sa uvádza, že kľúčovú úlohu pri sekula-
rizácii Európy zohrali práve lekári (a uči-
telia). Všimnite si, koľko lekárov sa stalo 
poslancami miestnych a mestkých zastu-
piteľstiev. Ľudia ich poznajú, uznávajú a 
dôverujú im. Mnohým ľuďom 

v ťažkých situáciach lekári pomohli. Zá-
roveň dnes už mnohí lekári vnímajú svoju 
bezmocnosť a čoraz náročnejšie prostre-
die (limity medicíny, korupcia, legislatívna 
zodpovednosť, dehumanizácia vzťahu 
lekár pacient, atď.).
 
Aké boli témy prednášok?

Pre toto prvé stretnutie sme chceli vybrať 
všeobecnejšiu, základnú tému. Kľúčo-
vou myšliekou teda bola otázka: V čích 
rukách je život a smrť? Aké je miesto 
zdravotníkov v boji o život? Biblickým 
výkladom Heb 2, 5 – 18 s názvom: Čo 
znamená byť ľudský? poslúžil brat Ján 
Henžel (CB Levice). O konfliktoch 
a krízach, ktorým čelí veriaci zdravotník, 
hovoril brat Pavel Smilek (BJB Brno) 
a tému o hraniciach našich možností 
Život a smrť – v čích rukách? viedol brat 
Pavel Hanes (BJB B. Bystrica).Okrem tých-
to hlavných tém sa asi 40 účastníci roz-
delili do štyroch skupín, kde sa kratučko 

zoznámili a hovorili o svojich potrebách 
a možnostiach vzájomnej spolupráce/
stretávania sa. V poobednom bloku za-
zneli aj tri svedectvá (dvaja mladí lekári 
a jeden študent medicíny). 

Aké ste mali ohlasy? Prebehla aj 
nejaká diskusia? Ak áno, s akými 
závermi?

Ohlasy od prítomných sú veľmi po-
zitívne, všetci by chceli, aby sa po-
dobné stretnutia konali pravidelne, 
aspoň raz či dvakrát ročne. Keďže 

v Čechách takéto niečo funguje už asi 
viac ako dvadsať rokov, skúsime sa poučiť 
aj z ich skúseností. 
V Anglicku je v združení veriacich lekárov 
(Christian Medical Fellowship) združe-
ných asi 4500 lekárov a 1000 študentov 
medicíny. Máme s nimi dobré kontakty. 
Na ďalších stretnutiach sa určite dosta-
neme aj ku konkrétnejším témam ako 
napr. alternatívna medicína, uzdravovanie, 
antikoncepcia, interrupcia, asistovaná 
reprodukcia, eutanázia, korupcia a pod. 
Aký postoj má mať (evanjelikálny) kresťan 
k týmto otázkam?
 
Chceli by ste podobné fóra vytvoriť aj 
pre iné oblasti, ak áno, aké?

Fórum evanjelikálnych kresťanov pra-
cujúcich v zdravotníctve bolo prvým 
stretnutím organizovaným Slovenským 
evanjelikálnym inštitútom (SEVIN). 
Už teraz pracujeme na prípravách 
stretnutia pre veriacich právnikov, možno 

k nim pridáme aj kresťanov z ozbroje-
ných zložiek (polícia, armáda, väznice). 
Predbežne to plánujeme na apríl/máj 
2016, uvidíme, ako sa to vyvinie. 
Ďalej hľadáme skupiny profesií, ktorým 
sa ešte nikto nevenuje (kresťanskí umelci, 
novinári a médiá, akademici, verejná sprá-
va). Napr. konferencie pre veriacich uči-
teľov či podnikateľov majú už pomerne 
dobrú tradíciu (MPK, JPK, atď.), preto sa 
zatiaľ obzeráme inými smermi. 
Okrem toho sa SEVIN snaží angažovať 
v lokálnych diskusiách (O referende, O 
odluke cirkví od štátu, Hrozí, že sa holo-
kaust zopakuje?, atď.) či už na univerzit-
nej alebo verejnej pôde. 

Videozáznamy z väčšiny našich aktivít 
môžete nájsť na našej FB stránke 
(Slovenský evanjelikálny inštitút) a čosko-
ro už snáď aj na našej webstránke: 
www.evanjelikalnyinstitut.sk.

S veľkou bázňou vstupujeme do tohto 
(verejného) priestoru, vediac, že ak máme 
byť svetlom a soľou, ktoré nie sú ukryté, 
nemôžeme inak. 
Prosíme o vaše modlitby a privítame aj 
praktickú pomoc a podporu, nápady, 
iniciatívu. 
S vďakou, organizačný tím SEVINu 
Benjamin Uhrin, BJB Banská Bystrica
Peter Azor, BJB Banská Bystrica
Peter Málik, BJB Banská Bystrica (Cam-
bridge), Martin Bielik, AC Senec (Brusel)

 
Rozhovor s Benjaminem Uhrinem 

vedla Lýdia Podobná

„Čo znamená byť ľudský?“ 
(Heb 2, 5 – 18).

Fórum evanjelikálnych kresťanov pracujúcich 
v zdravotníctveRozhovor -

                Aktuálne

http://www.evanjelikalnyinstitut.sk/
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Úvodními slovy bratra Kryštofa Nováka 
(BJB Brno) začínáme rozhovor o rozhodo-
vání, cestě životem a odvaze odjet z bez-
pečných míst tam, kde slyšíte za humny 
střelbu.

Jak ses dostal k nápadu vycestovat na 
Ukrajinu?
Šel jsem na přednášku o Ukrajině, kterou 
pořádal dnes už misionář Michal Kislický 
v Brně. Michal se vydal na Ukrajinu nejprve 
jako nevěřící, jako turista, dobrodruh a Pán 
se ho tam mocně dotkl. Najednou věděl, 
že potřebuje Ježíše. Dostal se do ukra-
jinské baptistické rodiny. Pomáhal jim a 
říkal si, že na té víře asi něco bude. Ale ani 
v této rodině, ani v kostele se ještě plně ke 
Kristu neobrátil. Až ve Slavjansku, na jiném 
místě. Říkal si, jak je možné, že ho jako 
cizince a poutníka přijali do rodiny…

Jaká je Církev ve Slavjansku?
Církev ve Slavjansku s názvem „Dobrá 
zpráva“ má hodně členů. Je to vlastně 
taková základna, odkud vysílají misionáře 
do menších měst a vesnic, aby tam pomá-
hali. Jedou třeba na měsíc na jedno místo 
a potom zase jinam. Tam, kde třeba chybí 
ve sboru kazatel. Anebo pomáhají slovem 
tam, kde kazatel je, ale střídají se s ním, 
aby pomohli.

Jak Michal získal spolupracovníky?
Na modlitbách Michal prožil od Pána 
povolání k odjezdu do České republiky a 
pořádat zde přednášky. Tam, že se k němu 
připojí další služebníci. A Michal jel. Před-
náška, které jsem se zúčastnil, se týkala 
pomoci lidem, kteří zůstali v místě svého 
bydliště plného bojů, protože neměli mož-
nost utéct. Také pomoci těm, kteří odsud 
před válkou utekli. Michal a jeho lidé od-
váželi tyto lidi v autobusech - dodávkách. 
Používali některé vyřazené lůžkové vagony 
k ubytování uprchlíků. Chránili je tak před 
zimou, nosili jim jídlo, starali se o ně.

Co tě vedlo k rozhodnutí odjet na tuto 
misii? 
Modlil jsem se už dřív, volal jsem k Bohu. 
Byl jsem zklamaný určitým stereotypem 
v mém životě. Ale nikdy jsem si nemyslel, 
že bych odjel někam na misii, zvláště na 
východ. Říkal jsem si, že u nás máme 
v této oblasti práce dost. Chtěl jsem 
sloužit zde, doma, ale zároveň jsem toužil 
něco v mém životě změnit.
Ta přednáška se stala zlomem. Viděl jsem 
obrázky těch lidí, oblastí, postižených 
válkou. Slyšel jsem svědectví a v tu chvíli 
se Pán Bůh mocně dotkl mého srdce. 
Vnímal jsem v srdci  Boží hlas, který říká: 

„Jsi nespokojený? Dnes můžeš říci ANO 
nebo také NE. To záleží na tobě. Chceš?“ 
Byl jsem „vyklepaný“, ale řekl jsem Mu: 
„Ano, chci.“ Překonával jsem se, když jsem 
si uvědomil, že jsem Mu řekl „ANO“. Co 
to vlastně pro mě znamená? Ale šel jsem 
se za Michalem přihlásit. 
 
Kde jsi sehnal peníze? 
Michal mi rovnou řekl, že si budu muset 

sehnat finance. Rozhodl jsem se jet na 
celé září (2015). Peníze jsem neřešil, měl 
jsem něco ušetřeno. Horší bylo, že jsem 
moc nevěřil, že mi vedoucí v práci dá mě-
síc dovolenou. To si tam ještě nikdo ne-
dovolil. Také jsem měl rozjednané nějaké 
fotografování. Říkal jsem si: „To mi nedají.“

Jak se dívali na tvé rozhodnutí v zaměst-
nání?
V práci jsem šel za vedoucím: „Můžu 
jet na měsíc na Ukrajinu?“ Koukal na mě 
nevěřícně: „Na Ukrajinu? Co tam prosím tě 
budeš dělat?“  
„Chci pomáhat lidem - humanitární po-

Museli bychom tam žít
Každý, kdo žije v nějaké komunitě, je ovlivněn lidmi, kteří v ní jsou. V naší 
zemi je běžné kritizovat druhé, říkat, jak by měli žít ti druzí, co by měli dělat, 
aby byl jejich život „v pořádku“. Nejedná se jen o kritiku Čechů, ale 
i Němců, Syřanů, Ukrajinců a dalších lidí. Četl  jsem, jak se v Německu snaží 
integrovat uprchlíky, jak se o ně starají. Rádi posuzujeme druhé, ale máme 
málo informací. V časopise Respekt jsem četl obsáhlou analýzu a bylo 
vidět, že autor se tématem zabýval do nejmenších podrobností, dostal 
se k informacím, nastudoval vše potřebné. I my bychom mohli správně 
posuzovat život druhých lidí v jiných zemích teprve v případě, kdy se s jejich 
životem dobře seznámíme, museli bychom tam třeba i nějaký čas žít.

Rozhovor



7

moc poblíž válečné fronty.“  
Nevěděl, co mi na to má odpovědět.
Šel jsem také za ředitelem: „Cože, na 
Ukrajinu? No, měli bychom jim pomáhat, 
že ano.“ A dovolenou mi dali. Popravdě 
to byla pro mě další odpověď. Ještě nikdo 
z kolegů nedostal nikdy měsíc dovolenou.
A naráz se všechno rozjelo. Chodili za 
mnou kolegové: „Ty jedeš na Ukrajinu? 
Nebojíš se? Vždyť tě můžou zastřelit!“
 
Jak ses vyrovnával s vědomím, že tu misi 
třeba nemusíš přežít? 
V Česku si lidé myslí, že přejedeš hranice 
a je z tebe mrtvola. Ale Michal nám řekl: 
„Kluci, může se to stát, jste na to připra-
veni?“ Řekl jsem: „Já jdu po smrti za Ježí-
šem, to vím jistě. Vím, že mě tam posílá 
On.“ Byl jsem připravený. Kdyby mě 
nevyslal Ježíš, strach by mi to nedovolil 
a možná bych tam ani nejel. Vzít si na 
to v práci měsíc dovolenou, mluvit rusky? 
To ne. Ale Pán Bůh mě vzal pevně a tak 
mocně za srdce, že všechno šlo stranou. 
Boží vyslání bylo tak mocné, že jsem 
nemohl jednat jinak.

Mělo tvé rozhodnutí nějaký vliv na ka-
marády a známé? 
V práci i na jiných místech nastal čas na 
spoustu rozhovorů. Někdy se ostýcháme 
mluvit s kolegy o Ježíši. Zvlášť, když už 
s nimi spolupracujete několik let. Máte 
pocit, že už jste jim všechno řekli, že už to 
nemá cenu. Jak k nim mám ještě mluvit? 
Proč to do nich mám „hustit“ stále do-
kola, vždyť už jsem jim všechno řekl, už ví 
všechno. 
A teď najednou šlo všechno jinak. Naráz. 
S nikým jsem o cestě na Ukrajinu moc 
nemluvil, ale nějak se to dozvěděli a cho-
dili za mnou všichni. Názory měli různé. 
Ptali se, co budu dělat na Ukrajině. „Pán 
Bůh mě tam poslal, asi má pro mě nějaký 
úkol.“ „Prosím tě, vždyť ty tam jedeš na 

smrt… a jiní zas - pomáhat se má…“
Moje cesta vyvolala emoce v kolektivu, 
ve firmě, kde pracuji. Museli na to nějak 
reagovat. Mluvili o tom dál, aniž by chtěli, 

aniž bych něco říkal, dozvěděli se to. Oni 
by to sami neudělali, ale dali mi jeden mě-
síc volno. Vnímám, že mi Pán Bůh připra-
vil cestu. Řekl mi: „Udělej krok dopředu, 
o všechno ostatní se postarám sám - do-
volenou, peníze. Dám ti základní věci, 
aby ti nic nechybělo.“ A postaral se!
Jsou lidé, kteří vydrží větší bolest, ale já 
věřím, že mi Pán nedá prožít větší bolest, 
než jsem schopen vydržet.

Jak probíhala příprava a cesta na Ukra-
jinu?
V srpnu 2015 přijel Michal do Brna, aby 
zde uspořádal sbírku a domluvili jsme se, 
že mě vyzvedne v Užhorodě. Tam na mě 
bude čekat. Potom pojedeme tři dny do 
Slavjanska, do hlavního sídla církve „Dobrá 
zpráva“. Tam je i sklad materiálních potřeb. 
Po cestě Michal vyjednal v jedné pekárně 
nákup většího množství chleba, bylo to 
tak levnější, už tam měl známé.
Jak to vypadalo na místě? 
Chleba jsme rozdávali hned po příjezdu 

na frontové linii ve městě Myronivs‘kyi. 
Lidé pro něj chodili k našemu stanovišti. 
Mnohé babičky plakaly, neměly už žádné 
jídlo. Jiné věci jsme rozdávali tak, že jsme 
hledali staré a potřebné lidi, kteří museli 
zůstat v místech na okrajích frontové linie. 
Zvonili jsme také na zvonky bytů v byto-
vých domech. Pokud někdo otevřel, zjistili 
jsme potřebnost a nechali tam balíčky 
s potravinami, zubními pastami, kartáčky 
na zuby, apod. 
 
Jak jste pomáhali dál?
Ve Slavjansku jsme nejdřív urovnávali věci 
ve skladu. Potom jsme odjeli na frontu, 
do jednoho malého městečka. Tam jsme 
zasklívali okna v budově nemocnice. Mezi 
tím jsme v jednom paneláku přibíjeli místo 
okenních tabulek desky z dřevotřísky. 
Okna jsou zde rozbita střelami nebo 
výbuchy. Až nám došla dřevotříska, po-
užívali jsme igelit. Do opuštěných bytů 
prší a voda se dostane i do bytů obydle-
ných. V zimě do bytů fouká vítr, sněží a 
všechno je zmrzlé. V bytech nefunguje 

ani topení. Mnoho 
lidí se už odsud od-
stěhovalo. Například 
z Krasnohorivky, kde 
žilo zhruba 15 000 
obyvatel před válkou, 
zůstalo pouze 3000 
obyvatel.
 
Jak to tam mohou 
lidi vydržet? 
Lidé utíkají na různá 
místa. Někdo má 
na severu příbuzné, 
uteče k nim. Někteří 
muži museli naruko-
vat a zůstaly zde po 
nich ženy s dětmi. 

Bojí se utíkat. Ale v těchto místech roste 
počet křesťanů. Z 30 lidí je ve sboru na-
jednou 400. Střely kolem padají, lidé utí-
kají, ale kazatel řekl, že zůstává. Má rodinu, 
děti. Mezi kazateli jsou i mnozí dřívější 
trestanci, kteří ve věznicích uvěřili, a Pán 
Bůh si je povolal ke službě.
 
Jak jsi to všechno vydržel? 
Na Ukrajině jsem byl celkem tři týdny. 
Některé chvíle byly náročné. Rozhodně 
to nebyla „procházka růžovým sadem“. 
Nemuseli jsme sice každý den tvrdě pra-
covat, ale bylo to náročnější. V ČR pracuji 
v kanceláři u počítače, nikdy před tím jsem 
nezasklíval okna. Ale manuální práce mě 
bavila. Také práce s dětmi. Vymýšleli jsme 
pro ně hry, pořádali programy. 

Jak se po této zkušenosti díváš na život 
a čeho si nejvíc vážíš? 
Po návratu jsem řekl kamarádům: „Opo-
važte se stěžovat si.“
Pokud si v práci někdo na něco stěžuje, 

...o Ukrajině
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V Číne mal istý nosič vody dve veľké hlinené nádoby. 
Hompáľali sa na koncoch palice, ktorú nosil na krku.
Na jednej nádobe bola prasklina, zatiaľ čo tá druhá bola doko-
nalá a vždy niesla plnú mieru vody.
Na konci dlhej cesty, ktorá viedla od potoka až k domu, zostala 
v prasknutej nádobe len polovica vody. 
Takto to išlo celé roky, nosič nosil do domu každý deň len pol 
druha  nádoby vody. Samozrejme, dokonalá nádoba bola pyš-
ná na svoj výkon, veď to robila dokonale. Ale chúďa prasknutá 
nádoba sa hanbila za svoju nedokonalosť a cítila sa úboho, lebo 
bola schopná len polovičného výkonu. Po dvoch rokoch súženia 
oslovila nosiča pri potoku: - Hanbím sa, lebo voda zo mňa vyte-
ká celú cestu domov. Nosič jej odpovedal:

- Všimla si si, že kvety rastú len na tvojej strane chodníka, a na 
druhej strane nie? Vedel som o tvojom nedostatku a na túto 
stranu chodníka som nasial semená kvetov. To ty si ich každý 
deň polievala, kým sme sa vracali domov. 
Dva roky zbieram tieto krásne kvety, aby som si nimi zdobil stôl. 
Keby si nebola taká, aká si, môj dom by bol pustý a bez vône.

Všetci máme svoje nedostatky. Všetci sme prasknuté hlinené 
nádoby. Ale tieto praskliny a zdanlivé nedostatky, ktoré sú 
v každom z nás, robia náš život jedinečným a vzácnym. 

V Božích očiach si vzácny taký, aký si.
Autor neznámy

řeknu mu: „Jeď na Ukrajinu.“
Nebylo pro mě těžké se vrátit. V místě 
mého bydliště se žije konzumním způso-
bem života. Ale víc si vážím tepla, vlastní 
postele, jídla. Hlavně už nemám falešné 
představy o životě na Ukrajině. Je to 
normálně fungující stát, jsou tam chudé 
vesnice. Ale žijí tam schopní lidé, kteří se 
snaží znovu stavět zbourané a poničené 
domy válkou.

Jel bys znovu?
Trošku mě to změnilo. Mám chuť dívat 
se na cizí země jinak. Nemám už takový 
strach z možné další cesty. Kdybych věděl, 
že je to Boží vůle, jel bych zas. Není jed-
noduché opustit „svoje JISTOTY“. Odjel 
jsem jen na měsíc, ale jsou jiní, kteří odjeli 
třeba na rok. Když jedeš někam, kde tě 
může čekat smrt, kde slyšíš létat kulky, není 
to nic příjemného. Žádná pojišťovna mi 
život nezachrání. 

Co bylo pro tebe nejtěžší?
Nejtěžší bylo odevzdání se Bohu. To roz-
hodnutí na začátku. Vše to v člověku vře. 
Ale až uděláš ten první krok, potom už to 
tak nebolí. Je tam respekt.
První věcí je rozhodnutí, první krok k Bohu 
a potom další rozhodnutí, abych nerezig-
noval, abych neudělal krok zpátky. Říkal 
jsem lidem, aby se za mě modlili, abych 
z toho nevycouval.
Prvním krokem se dostaneš na linii roz-
hodnutí. Potom se posouváš do linie po-

chybností, jestli mě tam Pán Bůh opravdu 
chce – to jsem neměl, i když i tato myšlen-
ky se mi mihla myslí. 
Řekl jsem si: CHCE MĚ TAM!
 
Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek?
Část dnů (večerů) jsem strávil s Vojtou. 
Kluk, který dříve chodil do kostela, ale 
přestal. Nově hledal Pána Boha. Ten kluk 
měl jen minimální informace o Pánu Bohu 
a stále se mě ptal na Ježíše, víc a víc. Jeho 
řeči, že je přece víc cest k Bohu a tak po-
dobně, jsem rezolutně a v Boží síle odmítl. 
Nakonec se rozhodl, že bude chodit do 
sboru. Kdybych byl poslán jen kvůli tomu-
to jednomu klukovi, stálo by to za to!

Co sis uvědomil potom?
Až po návratu vidím, jaké povolání jsem 
prožil. Mohl jsem mít tolik rozhovorů, 
vydal jsem tolik svědectví. Tolik příležitostí 
bych jinak neměl.
Nechci, aby to byla moje poslední věc, 
kterou jsem udělal, ale tento krok mě 
velice ovlivnil. Chci mít s Bohem aktivnější 
život. Chci plnost Boha a to stojí nějakou 
námahu, ale má to smysl, význam pro 

můj život. Jsem ubezpečen Bohem, že to 
má smysl. Ne proto, že „něco“ dělám, ale 
dává mi ubezpečení, že jsem na správném 
místě. Už mě neuspokojuje jen „nemusí 
pršet, jen když kape“, chci „déšť“. Ale ono 
to něco stojí, budu se Mu muset víc vydat. 
Musel jsem se učit rusky, to jsem si nikdy 

nemyslel, že budu dělat. Spíš mě lákala 
angličtina. Ale zjistil jsem, že se nemusím 
ničeho bát, protože přichází naplnění.

Co bys vzkázal čtenářům?
Při této otázce mě vždy napadá hodně 
věcí, co bych chtěl říct. 
Viděl jsem hodně nespokojených lidí 
v církvích, vadí jim hodně věcí. Hledají 
chyby na druhých, kritizují. Říkají si: „Tohle 
společenství není pro mě, je moc nedo-
konalé. V tomto bodu se dostanou do 
situace, že chtějí nějakou změnu a musejí 
se rozhodnout. Někteří mají chuť se vším 
skončit, utéct, jiní hledají pomoc. 
Nejlepší pomoc je u Pána Boha. Je potře-
ba k Němu volat nahlas: BOŽE, UDĚLEJ 
NĚCO S MÝM ŽIVOTEM. CO CHCEŠ, 
ABYCH UDĚLAL? 
Vylít srdce Bohu, nespoléhat na druhé, 
neuzavírat se před Bohem, otevírat 
s Ním všechny svoje věci, smutky, zkla-
mání, pojmenovat je.
Chci povzbudit lidi, kteří prožívají nespo-
kojenost a chtějí rezignovat, aby nejdřív 
volali k Bohu, modlili se, ptali se: „Pane 
Bože, co dělám špatně? Potřebuji obnove-
ní, ukaž mi význam mého života. Pán vám 
určitě odpoví a posune vás dál.

Rozhovor s Kryštofem Novákem 
vedla Marie Horáčková

Prasknutá hlinená nádoba

Rozhovor a úvaha...
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Milé sestry a bratři, dovolujeme si vás pozvat 
na celostátní konferenci BJB ČR, která se 
koná ve dnech 3. – 5. 6. 2016 v Brně. 
Přijeďte si odpočinout do Brna! 
Téma konference je ODPOČINUTÍ. 
Jako znovuzrozené děti Boží toužíme Pánu 
Bohu sloužit. Ve sborech se podílíme na 
mnoha dobrých a Bohu milých službách 
a aktivitách. Toužíme Mu sloužit víc, máme 
spoustu nápadů, co bychom mohli ještě 
udělat, ale naše tělo nutně potřebuje odpo-
činek. Zažíváme touhu odpočívat.
O odpočinku k nám Pán Bůh mluví na mno-
ha místech Starého i Nového zákona. I Pán 
Ježíš sloužil lidem na všech místech, kudy 
chodil. Potom však byl unavený a odpočíval. 
Poslal své učedníky napřed, aby zůstal sám. 
Chodil na pustá místa, aby se tam modlil 
ke svému Otci v nebesích a načerpal u Něj 
novou sílu.
Dne 13. 1. 2016 se v brněnském sboru 

uskutečnila první přípravná schůzka 
konference. Sešel se přípravný výbor 
ve složení: Milan Kern, Jan Jackanič, 
Pavel Coufal, Tomáš Kolman, Zdenek 
Pokorný, Iveta Procházková. Schůzku 
vedl bratr Jan Jackanič. O konkrétních 
bodech programu, seminářích, řeč-
nících, vhodných prostorách hlavní-
ho programu i místech k odpočinku 
účastníků se na schůzce diskutovalo. 
Přípravný výbor navrhl uspořádat 
v sobotu 4. 6. 2016 celkem 10 se-
minářů. 
Ke konání konference budeme využí-
vat nejen sborové prostory BJB Brno 
na ulici Smetanova č. 20, ale také 
Kulturní centrum Babylon na ulici 
Kounicova č. 685/20. 
Registrovat se můžete již od 1. 3. 
do 22. 5. 2016 na www.bjb.cz/
konference. V následujících vydáních 
Rozsévače bude zveřejněn podrobný 
program a semináře, místo registrace 
účastníků, místa ubytování a stravo-
vání, možnosti využití volného času 
pro rodiny s dětmi i jednotlivce a 
kontakty. 
Ve všech přípravách i konání konfe-
rence důvěřujeme Hospodinu. 
Na základě Jeho slova (Fil 4, 6) jsme 
Bohu děkovali a předkládali Mu své žádosti. 
Očekáváme, že pokoj Boží, převyšující každé 
pomyšlení, bude střežit naše srdce i mysl 
v Kristu Ježíši. 
Očekáváme na vedení Duchem svatým. Také 

vás prosíme o modlitby za celou konferenci, 
řečníky, aby Boží slovo promlouvalo do 
našich srdcí. 
Všichni jste zváni k odpočinku u Ježíšových 
nohou i aktivnímu odpočinku v Brně.

Marie Horáčková

Konference BJB ČR

Konference
Bratrské jednoty baptistů

program pro všechny generace
semináře
společné bohoslužby
páteční večer pro mládež
dětský program

3. — 5. června 2016 Brno 

více informací od 1. ledna 2016
na www.bjb.cz/konference

Mt 11:28Odpočinutí... a já vám dám

Ciele
Žijeme v konzumnej spoločnosti, pod vplyvom reklám a množstva 
najrôznejších ponúk, ktoré rozptyľujú našu pozornosť. Istý kazateľ 
priniesol do nášho spoločenstva materiály pre štúdium biblických 
kníh. Keď sme ho ponúkli jedlom, poďakoval a odpovedal, že potom, 
keď splní svoju úlohu. To mi pripomína Abrahámovho sluhu Eliezera, 
ktorý bol poslaný, aby priviedol Izákovi manželku. Keď už bolo všetko 
na najlepšej ceste a srdečne ho privítali v dome nevesty, Lában mu 
predložil jedlo. On však povedal: „Nebudem jesť, kým nevysvetlím, 
prečo som prišiel“ (Gen 24, 33). Aj prorok Samuel, keď bol Bohom 
poslaný k Izaimu Betlehemskému, aby spomedzi  jeho synov pomazal 
za kráľa toho, ktorého si Boh vyvolil, po neúspešnom výbere pove-
dal: „Či sú toto už všetci tí mládenci? A on (Izai) povedal: Ešte ostal 
najmladší, ktorý práve teraz pasie ovce. Na to riekol Samuel Izaimu: 
Pošli hneď po neho a doveď ho, lebo nesadneme okolo stola, dokiaľ 
nepríde sem“ (1Sam 16, 11). V životoch týchto Božích služobníkov 
bol cieľ dôležitejší ako všetko ostatné. V tomto prípade dôležitejší ako 
jedlo. Spomínam si, že niečo podobné za mojej mladosti vyjadrovalo 
heslo na stene v našej stredoškolskej jedálni: „Nežijeme preto, aby 
sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.“ Nedávno sa mi dostal do rúk 
Spravodaj misijného odboru BJB na Slovensku z roku 2001. Na po-
slednej strane bol zhrnutý do cieľov, ktoré ma zaujali svojou veľkosťou 
a výstižnosťou: „1. Každý zbor BJB založí novú zborovú stanicu. 2. 
Z najperspektívnejších zborových staníc budovať zbory. 3. Dosiahnuť 
taký stav, aby na dva až tri zbory BJB v SR pripadal minimálne jeden 
misijný pracovník nimi platený a všestranne podporovaný, ktorý 
bude pracovať na založení novej stanice zboru alebo nového zboru.                                                            

4. Priebežne vytvárať finančné zdroje, aby sme mohli pomáhať misij-
ným pracovníkom, ktorí budú pracovať na osamostatnení zborovej 
stanice alebo zakladaní nového zboru. 5. V oblastiach, kde budú 
vytvorené priaznivé podmienky, budovať oblastné misijné strediská.“ 
Tieto odvážne ciele vyjadrujú, že najúčinnejším spôsobom záchrany 
hynúcich duší je rast cirkvi zakladaním ďalších a ďalších zborov, pre-
tože novo obrátení potrebujú svoju duchovnú rodinu, v ktorej budú 
môcť duchovne rásť. Tieto ciele sa však zdajú príliš ťažké a možno i 
nedosiahnuteľné. Spomínam si, ako sme raz stáli pred úlohou, ktorá 
sa nám tiež zdala nedosiahnuteľná: zhromaždiť na sídlisku deti, aby 
počuli z Božieho slova o nádeji večného života aj pre nich. Nevedeli 
sme si predstaviť, ako môžeme zhromaždiť nejaké deti. Keď sme však 
postupovali podľa pokynov pracovníka Detskej misie, stal sa zázrak 
a nielenže prichádzali deti, ktoré sme nepoznali, a to každý deň, ale 
dokonca sa učili aj biblické veršíky naspamäť. Bol to však iba jeden 
krok v tejto veľkolepej vízii. Ďalší sme už žiaľ nedokázali efektívne uro-
biť, lebo nám chýbal domáci pracovník s potrebným obdarovaním, 
ktorý by sa týmto deťom vedel aj ďalej systematicky a účinne venovať. 
Preto Pán Ježiš povedal: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. 
Teda proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy“ 
(Mat 9, 37 – 38).  Zmeny, ktoré v súčasnosti prežívame, vnášajú do 
našich životov neistotu. Majú však aj druhú stránku. Ľudia sa stávajú 
otvorenejší pre evanjelium. Čo môžeme pre nich urobiť? Rozptýle-
nosť oslabuje. Ak chceme niečo dosiahnuť, musíme sa na to sústrediť. 

Ciele sú ako kompas, ktorý nám udáva smer. Ak máme správny smer, 
potrebujeme už len byť vytrvalí v modlitbách a práci, aj keby všetko 
išlo iba veľmi pomaly. Veď aj slimák sa vďaka svojej vytrvalosti nako-
niec dostal do korábu.

Ľubomír Počai

Pozvání 

http://www.bjb.cz/konference
http://www.bjb.cz/konference
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„Tudy ale jet nemůžeš, je tam válka!“ 

Uprchlík z Ghany mi řekl: „V Alžíru je válka, tudy jet nemůžeš, 
jsi bílý, zabijí Tě.“ Bůh dovolil, aby se mi auto pokazilo zrovna 
tam, kde mi Afričan mohl změnit trasu, a já byl ušetřen velkého 
nebezpečí. Ukázal mi trasu přes Saharu, což byla neskutečně 
obtížná cesta, ale bezpečnější. Představte si náklaďák z r. 1987, 
neměl posilovač brzd, ani klimatizaci a na teploměru bylo 50 
stupňů vedra. Navíc cesty žádné, ale Bůh mě vedl! 
Vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, který byl také poslán na poušť 
na 40 dní, prošel těžkými zkouškami, aby nám dal příklad víry 
a poslušnosti. Já jsem jel pouští, kde Bůh měnil moji povahu a 
učil mě být na něm cele závislý. V Maroku jsem projížděl zvlášť 
náročnou pouští, navíc to byla islámská země a přiznám se, cítil 
jsem úzkost. Potřeboval jsem povzbudit a Bůh to udělal. Před-
stavte si, v islámské zemi u cesty ležela plechovka a na ní jméno 
„Jesus“. Opravdu zvláštní povzbuzení, ale zabralo. Na hranicích 
Sahary mě varovali před Berbery. Když auto zapadne, objeví se 

třináctiletí kluci, kteří nějakou tvrdostí k dospělému člověku do-
kazují své mužství. Později jsem skutečně zapadl, čekal jsem, co 
se bude dít. Přijelo auto, vyskákali kluci, jeden silný muž mačetou 
máchl okolo mě, ale pak nasekali větve a moje auto vyprostili. 
Čekal jsem, co teď bude. Ukradnou mi auto, něco mi udělají, ale 
Bůh mě ochránil, mohl jsem jet dál a ještě mi popřáli šťastnou 
cestu. 
Byl jsem v šoku a děkoval Bohu za mimořádnou pomoc. Dál 
cesta vedla přes Mauretánii. Obyvatelé města se sice snaží zakrýt 
strašnou chudobu, ale ve vesnicích to bylo vidět naplno. Prů-
jezd byl velmi obtížný, nemají směrovky na cestách, ani náznak 
nějakého ukazatele. Nezbývalo mi nic jiného, než říct, „Pane veď 
mne“ a on vedl. Navíc země byla jedna válečná zóna. Hranice 
Mauretánie s Mali nebyla poznat. Žádná tabule, jen divní lidé, 

spíš samí loupežníci okolo, kteří chtěli pas a za 4 hodiny přišli 
druzí, kteří mi za peníze prodávali můj vlastní pas. 
Na Boha se můžeme spolehnout  
První přepadení mě čekalo v Mali. Vojáci mě zajali a řekli: „Tady 
končíte, země je rozdělená, dva důstojníci proti sobě bojují, je 
tu válka.“ Dva dny jsem se v zajetí modlil, a pak jsem věznite-
lům řekl, že jsem misionář a musím pokračovat v cestě. Udělali 
něco, co jsem nečekal. Pustili mě a přidělili mi na cestu vojáka, 
jako průvodce. To byla úžasná změna, byl jsem moc rád. Ale 
brzy jsem byl z vojáka nešťastný, protože byl vůči mně naprosto 
bezohledný. Vyjedl moje zásoby, sebral mi moje vybavení, denní 
potřeby, vzal vše, co se mu hodilo, také jsem mu musel dát 40 
eur. Byl jsem na něj pořádně nazlobený, protože mě vykořis-
ťoval. Ale později jsem pochopil, že tento nepříjemný voják 
byl velká pomoc. Kdyby mi ho nepřidělili, na každém kroku by 
mne zastavovala jakákoliv kontrola. Navíc mi pouštní lupiči dali 
pokoj, protože si netroufli na auto s ozbrojeným vojákem. Díky 
vojáku v uniformě jsem projel celým válečným územím Mali. 

V islámském koridoru nefunguje žádný řád, ani policie. Zátarasy 
na cestě si dělá, kdo chce a pak vydírají každého, kdo jim přijde 
pod ruku. Bůh zařídil, aby mne hned na začátku zastavili, přidělili 
vojáka a tím jsem mohl nerušeně projet celou zemí. Žasl jsem 
nad Boží režií a řekl jsem, „Bože, jak všechno předivně řídíš“ a 
vzpomněl jsem si na biblického Josefa. Kolik musel prožít křivd, 
nepochopitelného ponížení, včetně vězení. Ale Bůh byl s ním a 
mělo to všechno veliký důvod. Bůh z Josefa vychoval svůj nástroj, 
aby zachránil před hladomorem rodinu patriarchy Jákoba (Izrael), 
Egypt a celé rozsáhlé okolí. Bůh mě povzbudil slovy: „Ty jsi mne 
poslechl, a proto já jsem s Tebou a všude projedeš.“

Svědectví Romana Dorotiny http://www.hopeonroad.com/ 
připravila Libuše Ranšová 

  „Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, 
kdož bude milosrdný.“ - Jan Hus - 1415

Naděje na cestě - Hope on road /2

Svědectví



11

Začnem vysvetlením, čo vlastne skratka KPM 
znamená. Je to skrátená forma názvu „Kon-
ferencia pracovníkov s mládežou“. KPM má 
na Slovensku vyše dvadsaťročnú tradíciu. Na-
šou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim 
mládeží (dorastov, skupiniek a mládežníc-
kych služieb rôznych protestantských cirkví 
v našej krajine) pri výchove ďalšej generácie 
nasledovníkov Krista v cirkvi. 
Svoju minuloročnú skúsenosť (ak by som 
nebola súčasťou prípravného tímu a všetko 
by pre mňa mohlo zostať prekvapením), by 
som opísala asi takto:
„Vitaj v kráľovstve naruby,“ zaznelo predo 
mnou, keď som otvorila dvere Domu odbo-
rov v Žiline, kde sa každoročne koná Kon-
ferencia pracovníkov s mládežou. Stálo tam 
dievča oblečené v nadýchaných červených 
šatách, ako keby práve vyšlo z rozprávky 
o nejakom kráľovstve. Usmievala sa od ucha 
k uchu, akoby vedela, čo ma počas nasle-
dujúcich dní čaká. Kým som si na registrácii 
vzala obálku s mojím menom, pred očami 
mi prebehlo zopár rytierov. Ešte v ten večer 
som, spolu s ďalšími stovkami účastníkov, 
dostala kľúče od kráľovstva a každým dňom 
na KPM som čoraz lepšie chápala princípy 

kráľovstva naruby, ktorého sme všetci súčas-
ťou.
Naučila som sa, že je to kráľovstvo, ktorému 
vládne Ježiš. Realita, kde nemusíme byť 
ustarostení, aj keď životné okolnosti vravia 

o opaku. Svet, v ktorom si dobre rozmyslím, 
čo je mojím pokladom a kde ho ukladám. 
Miesto, kde musím život stratiť predtým, než 
ho začnem žiť podľa Jeho zákonov. Najviac 
času som strávila dumaním nad ponukou 
dvadsiatich seminárov, z ktorých som si 
mohla vybrať štyri. Ako viesť dievčenskú 
skupinku? Ako využívať svoje umelecké 
nadanie pre Krista? Ako rozumieť biblickým 
kontradikciám? Typy a nápady pre mládež-
nícku službu? Večere som trávila v „Café 
pod Hradom“, kde som sa mohla stretnúť 
a pozhovárať sa s mládežníckymi vedúcimi 
z celého Slovenska a dozvedieť sa niečo 

o službe v ich meste. KPM ma zmeni-
lo, povzbudilo a inšpirovalo, aby moja 
služba na mládeži a osobný život boli 
ešte viac na Jeho chválu a slávu.“ 
KPM je konferencia, kde sa počas šty-
roch dní stretáva viac ako sedemsto 
mladých ľudí, vedúcich, ktorí sa chcú 
učiť a potom vrátiť nazad domov do 
svojho zboru a verne slúžiť ďalej. 
Zažijeme 90 hodín spoločenstva, 
seminárov, hlavných programov, 

uctievania, Božieho slova, nápadov, času s 
priateľmi, mentormi, spolubojovníkmi. Dosť 
však bolo teoretizovania a náhľadov do 
minulosti. Poďme sa pozrieť na to, čo nás 
čaká nasledujúci rok.

„Máš to v krvi!“ odvážne hlása názov najbliž-
šej Konferencie pre pracovníkov s mládežou.  
KPM 2016  sa uskutoční od 7. do 10. apríla 
2016, znova v žilinskom Dome odborov. 
A nemôžeme sa už dočkať! Budeme sa roz-
právať o srdci Boha Otca, o tom, čo všetko 
nám ako Otec dáva a čo od Neho môžeme 
prijať ako deti Kráľa. V druhej polovici sa 
pozrieme na jednu vzácnu vlastnosť nášho 
nebeského Otca – pastierstvo.  Chceme, 
aby nás učil,  čo znamená byť pastierom pre 
ostatných, a aby nás na túto úlohu pripravil. 
Máme to totiž v krvi. 
Na KPM 2016 sa chystajú mnohí skvelí reční-
ci, na čele s minuloročným hlavným učiteľom 
–  Daveom Pattym. Tento rok však budeme 
mať tú česť počuť celý rad skvelých pastierov, 
aby si každý našiel to svoje, keďže ovečky, 
o ktoré sa staráme, bývajú veľmi rôznorodé.
Konferencia pre pracovníkov s mládežou je 
určená ľuďom, ktorí majú svoju sféru vplyvu. 
To znamená, že vedú ďalších mladých ľudí ku 
Kristovi,  a to na mládeži, doraste, alebo cez 
skupinku. Tešíme sa na našich každoročných 
účastníkov, tento rok však špeciálne pozýva-
me mládežníckych vedúcich, ktorí na KPM 
ešte neboli. Pri starostlivosti o mladých totiž 
často zabúdame, že niekto by sa mal starať 
aj o nás. KPM je presne to miesto, kde o vás 
bude dobre postarané. Je to príležitosť veľa 
sa učiť, inšpirovať a rásť, zdieľať  a povzbu-
dzovať sa navzájom s inými služobníkmi, 
tvoriť spoločenstvo s ľuďmi z celého Sloven-
ska a utužiť mládežnícky tím (alebo inšpi-
rovať k jeho vytvoreniu). Preto vás  prosíme, 
ak poznáte nejakého mladého služobníka, 
služobníčku, ktorým by KPM pomohla, 
povedzte im o tejto konferencii a povzbuďte 
ich k účasti. Môžete im tak pomôcť k výraz-
nému napredovaniu v ich službe.
Na KPM 2016 máme ambíciu zažiť Boha 
Otca a pod jeho vedením meniť miestne 
zbory, ktoré napokon budú meniť Slovensko. 
Ako vyhlasuje KPM 2016, máme to totiž v 
(Jeho) Krvi. Tešíme sa na spoločné objavo-
vanie všetkého, čo sa pod týmto názvom 
skrýva.

Katarína Leláková, stážistka pre KPM 

KPM: čo bolo a čo bude

...mladým
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Milá Esterka,  po rokoch sa mi opäť po-
darilo zúčastniť sa konferencie, ktorú or-
ganizuješ s viacerými  ženami viery, a bola 
pre mňa veľkým požehnaním. Ako vlastne 
vznikla myšlienka na konferenciu?
Konferencia Ženou podľa Božieho srdca vznikla 
spojením dvoch konferencií: mladé ženy, 
manželky služobníkov pracujúcich v kom-
pase v Žiline, sa stretávali na konferencii 
organizovanej Zuzkou Polohovou (CB Ban-
ská Bystrica), zatiaľ čo staršia generácia sa 
stretávala na konferencii pre ženy študujúce 
v učeníckych biblických skupinkách BEE, te-
rajšie Entrust, organizovanej mnou (Esterkou 
Kriškovou, vtedy BJB Lučenec). Myšlienka 
spojiť tieto dve konferencie vyšla z popudu 
samotných žien navštevujúcich tieto konfe-
rencie kvôli spojeniu viacerých generácií. 
Keďže obe konferencie mali spoločnú víziu, 
ciele, hodnoty aj vyučovanie, v roku 1999 
vytvorili jednu spoločnú bázu, Občianske 
Združenie Abigail (www.ozabigail.sk), ktorá 
doposiaľ zvolala 13 konferencií.
Kto je v jej vedení?
Dušu organizácie tvoria zakladateľky, spolu-
organizátorky a rečníčky oboch vyššie uve-
dených konferencií: Zuzka Polohová (CB 
Banská Bystrica), Esterka Krišková (BJB Viera 
Bratislava), Evka Hrubová (CB Žilina), Zuzka 
Jarabová (ECAV Ružomberok), Kati Polo-
hová (Kresťanské Centrum Nový Začiatok 
Žilina) a Martina Hargašová (AC Piešťany). 
Podľa čoho si vyberáte rečníčky?
Hlavným kritériom pri výbere rečníčok je ne-
chať sa premieňať Božím slovom a zároveň 
ochota zdieľať sa so slabosťami, v ktorých 
sa odráža Božia sláva. 
Máte nejakú stálu tému konferencií?
Jedinou témou, ktorá nás sprevádza každou 
konferenciou, je Nový život z Krista. Do tejto 
témy spadajú otázky ako: 
1. čo sme dostali od Krista a kto sme v Ňom
2. ako nechať Krista v nás pôsobiť tak, aby 
nás premieňal na svoju podobu (hľadáme 
osobné aplikácie)
3. čo Kristus chce cez nás pôsobiť
Čo všetko konferencia ponúka?
Táto konferencia je miestom a priestorom, 
kde môžeme hovoriť o našej premene 
v Ňom a cez Neho. Je o klamstvách a 

pravdách, o Božích zásahoch do našich 
životov v našom vlastnom prostredí. Zau-
jímajú nás procesy, ktorými nás Boh vedie, 
nie produkty. Sme „na ceste“. 
Je to miesto pre oddych, rozhovory v dvoji-
ciach, modlitby i rozhovory v skupinách. Je 
to miesto, kde zisťujeme, že nie sme v prob-
lémoch samy, že aj iné ženy prechádzajú 
podobnými situáciami a majú podobné 
skúsenosti a že v tomto všetkom je pri nás 
sám Boh.
Komu  by si konferenciu odporučila?
Ako už bolo spomenuté skôr, konferencia je 
viacgeneračná, vhodná pre slobodné, vydaté, 
matky s deťmi i ženy bez detí, pre babky s 
vnúčatami aj tie, ktoré prišli o manželov. 
Čo sa vám v priebehu rokov podarilo 
dosiahnuť?
V roku 2002 sa tridsať žien zaviazalo na tri 
roky, že sa stretne osemkrát na štvordenné 
stretnutie spojené so štúdiom Božieho 
slova v učeníckych skupinkách. Tieto ženy 
nemali žiadne špeciálne vzdelanie, boli me-
dzi nimi ženy so základným vzdelaním a iné 
s vysokoškolským diplomom, všetky si však 
uvedomovali, že sa pripravujú na odovzdá-
vanie praktických zručností iným ženám. Z 
BJB sa do tohto projektu zapojilo päť žien. 

Z prvej skupinky tridsiatich žien, kde bolo 
zastúpených osem evanjelikálnych deno-
minácií, sa počet žien, ktoré vedú učenícke 
skupinky, rozrástol na tristo. Skupinky majú 
od dvoch do dvadsať účastníčok, ktoré 
sa pripravujú na vznik ďalších učeníckych 

skupiniek. 
Máte nejaký konkrétny 
text, ktorý určuje vaše 
smerovanie?
Texty, ktorými sa necháva-
me viesť, sú tri:
Títovi 2, 3 – 5 hovorí: 
Podobne aj staršie ženy 
nech sú sväté v správaní, 
nech neklebetia, nech nie 
sú oddané vínu, nech dobre 
učia, mladé ženy nech priú-
čajú múdrosti, aby mali rady 

svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, 
cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podria-
dené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie 
slovo 2Tim 2, 2 hovorí:
A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých sved-
kov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní 
aj iných učiť.
Matúš 28, 19 – 20 znie: Choďte teda, učte 

všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, 
i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať 
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Na základe týchto troch textov chceme 
odovzdávať to, čo sme dostali, učiac ich za-
chovávať Božie príkazy nezávisle na našich 
schopnostiach, iba na našej poslušnosti. 
Nepotrebujeme iba poznanie, ale nechá-
vame sa Božím slovom premieňať, tak aby 
sme v ňom našli  osobnú aplikáciu pre svoje 
životy. Hľadáme konkrétne veci s premenou 
myslenia a konania v našich životoch.
Ďakujem a prajem ti – a vám – aby vám Pán 
Boh odplatil vašu službu nám plným priehrštím.

Rozhovor o O. Z. Abigail 
a jeho aktivitách pripravila L. P., 

odpovedala vedúca OZ Esterka Krišková.

Konferencia Ženou podľa Božieho srdca

Rozhovor

http://www.ozabigail.sk/
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Jsme v roce 2016 a mnozí z nás si jistě 
kladou otázku, jaký to pro ně bude rok. 
Dožiji se konce tohoto roku? Možná, že 
podobné otázky si neklademe jen my 
v pokročilém věku či v pokročilé nemoci, 
ale platí to pro každého člověka. Před 
lety jsem ležel v nemocnici v Praze po 
těžkém infarktu. Tehdy se psal rok 1979 
a do Vánoc zbývalo sotva několik týdnů. 
Tehdy jsem byl přesvědčen, že infarkt lidé 
buď nepřežijí, nebo brzy nato zemřou. 
O tom jsem mnoho slyšel. Ne jinak jsem 
počítal sám se sebou. Moje lékařka mi 
řekla: „Máš infarkt jako hrom.“ A ihned 
odešla do druhé místnosti, kde byli další 
lékaři. Myslel jsem, že odešla, aby se ne-
musela dívat, jak umírám. Co jsem v ten 
okamžik prožíval, se nedá popsat. Narov-
nal jsem si nohy, ruce, aby ti, kteří mne 
budou odvážet, se mnou neměli práci. 
Nikdy jsem na smrt nebyl tak krásně, 
blaženě připraven jako tehdy. Všechno ze 
mne spadlo. Nic jsem nebyl, nic neměl 
a přede mnou se objevil obraz, který jsem 
před lety viděl na jedné výstavě v Brati-
slavě. Nebylo na něm nic zvláštního, jen 
nekonečná spirála, která nikde nekončila. 
V tom jsem viděl věčnost – nekonečnost. 
Do nemocnice mnoho návštěv necho-
dilo, nebylo to dovoleno, ale přišel za 
mnou bratr předseda Jednoty Pavel Ti-
těra. Už se nepamatuji, jak jsme v rozho-

voru přišli na dvacáté 
století. Pamatuji se, co 
jsem řekl jemu a co on 
mně. 
Řekl jsem, že se nedo-
žiji počátku dvacáté-
hoprvního století a on 
na to: „Počátek dva-
cátéhoprvního století 
přežiješ.“ Jsou to slova, 
která mi nejednou 
přicházejí na mysl. Pro 
mě to byla slova pro-
rocká. Odpočítávání 
nebo připočítávání 
dnů a let k našemu 
životu není v naších 
rukou či v našem chtě-

ní. Nevím, jak dlouho tady budu. 
To nejdůležitější v našem životě není čas, 
jak dlouho tady budeme, neboť náš čas 
je v rukou našeho Pána a Spasitele, Ježíše 
Krista. 
Byli dva lidé. Žena Anna a muž Simeon. 
Se Simeonem byl Duch svatý a ten mu 
řekl, že nezemře, dokud nespatří Hospo-
dinova Mesiáše. To byla náplň jeho živo-
ta! A když Děťátko Ježíše držel v náručí, 
řekl: „Nyní propouštíš v pokoji svého 
služebníka, Pane, podle svého slova.“ Ale 
byla tady i jedna žena - Anna, prorokyně. 
Byla vdovou a nevycházela z chrámu. 
Dnem i noci se postila a modlila. Ve 
svých 84 letech se setkala se svým Spasi-
telem, jako nemluvnětem. O tom Dítěti 
mluvila se všemi, kteří očekávali vykoupe-
ní Jeruzaléma. Betlémští pastýři se setkali 
se svým Spasitelem v noci. Po andělském 
svědectví o narození Spasitele ihned 
běželi do Betléma, aby se Mu poklonili. 
Co je tedy v životě nejdůležitější? Tuto 
otázku si musí zodpovědět každý sám. 
Čím dříve, tím lépe. Setkával jsem se 
s lidmi, kteří tuto otázku - setkání s 
Kristem, měli „vyřešenou“, ale po určité 
době ji opustili a svůj život řešili podle 
starého způsobu života. Navštěvoval 
jsem je, ale o jejich víře se nedalo příliš 
hovořit. Samozřejmostí bylo, bavit se o 

zahrádce a co na poli vyrostlo. Dodnes 
si pamatuji, co tam na jeho poli nebo na 
zahrádce vyrostlo. Oba dva se dostali do 
nemocnice. Chodíval jsem tam za nimi a 
po cestě jsem měl obavy, že hovor zase 
začne na téma zahrádka. Byl jsem však 
mile překvapen, když o tom, co mu bylo 
tak blízké, nechtěl slyšet. Řekl mi, čti mi 
z Bible a já četl. Měl jsem velikou radost 
a byl to dobrý pocit, že se smířil se svým 
Pánem a Spasitelem. Pán Ježíš stál dlouhá 
léta u dveří jeho srdce a ťukal tak dlouho, 
až mu otevřel. Pán vešel do jeho srdce a 
„večeřeli“ spolu.
To, co se zdá v životě nejdůležitější, ne-
musí být u každého spojeno s věčností, 
se spasením. Žalmista říká, že u těch, kteří 
jsou pevně „zakořeněni“ v pozemských 
věcech, bude jejich životní úsilí jako plevy, 
které rozmetá vítr. (Žalm 1) Čas našeho 
pozemského života je velký Boží dar 
a záleží na člověku, k čemu ten Boží dar 
bude sloužit, k čemu ho bude používat.  
 
Vracím se k Simeonovi a prorokyni Anně. 
Oni nečekali trpně, ale v naději. 
Těm, s nimiž se setkávali, nezatajili, že 
očekávají TOHO, který přijde zachránit 
Jeruzalém. Simeonovi Pán Bůh zjevil, že 
zemře, až uzří Mesiáše. Prorokyně Anna 
také čekala Mesiáše. Čekala dlouho. Té 
milosti se dočkala až v 84 letech. Chrám 
byl jejím domovem. Když rodiče vnášeli 
děťátko Ježíše do chrámu, hned poznala, 
že je to Ten, kterého zvěstovali její před-
chůdci, proroci i autoři žalmů. Ze všech 
proroků byla jediná, která držela toho 
Zaslíbeného a proroky zvěstovaného ve 
své náruči. Na těch dvou lidech můžeme 
pozorovat, jak můžeme užitečně prožívat 
čas svého života. 
I naplnil se Boží čas záchrany Jeruzaléma 
i lidstva. Stál tu kříž a na něm visel Ten, 
kterého čekal Simeon i prorokyně Anna. 
Dočkali se. Dveře hrobu i dveře nebe Jím 
byly lidstvu otevřené a nikdo je nemůže 
zavřít. Může jimi projit každý, kdo chce! 

Vlastimil Pospíšil 

Co je v životě nejdůležitější? 

Dátum: 19. – 21. februára 2016
Miesto:  Gymnázium Andreja Sládkoviča 
(GAS) v Banskej Bystrici
Cena:  6 € do 04. 02. 2016 (vrátane) 
9 € na mieste
Pomôž: Prihlás sa ako dobrovoľník a dosta-
neš tričko zdarma.
Viac info a registrácia:
http://mladez.baptist.sk/mk16/

Mládežnícka konferencia    – Dôležité informácie

Zamyšlení
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Ak jazyk nie je zaznamenaný vo forme 
písma, nie je možné preložiť žiadnu kni-
hu, žiadnu učebnicu. A nielen to. Mnohé 
národy na svete si ani v 21. storočí ešte 
nemôžu prečítať príbeh o milosti – prí-
beh všetkých príbehov, v ktorom sa 
milujúci Boh skláňa k človeku, aby mu dal 
večný život, aby mu dal nádej! 
Pred rokom navštívili náš zbor v Banskej 
Bystrici hostia z organizácie Wycliffe 
Slovakia a reverend Paul Machira z Kene. 
Prišli nám porozprávať o živote v Afrike, 
o úsilí tu pôsobiacich misionárov a o mi-
sijnej službe Wycliffe Slovakia v Keni pod 
názvom PARTNERI V NÁDEJI, ktorého 
súčasťou je aj projekt OMBA. Ide o pro-
jektové partnerstvo, pri ktorom nejde len 
o peniaze. Je to nový spôsob zapojenia 
sa do celosvetového hnutia prekladu 
Písma. Túžbou je vytvoriť partnerskú spo-
luprácu medzi kresťanmi na Slovensku 
a misijnými projektmi v rozvojových kra-
jinách. Zapojiť sa môže každý, či už celý 
cirkevný zbor, mládež, skupinka či školská 
trieda. Cieľom je podporiť preklad Biblie, 
vyučovanie čítania v materinskom jazyku 
a zároveň vytvoriť duchovné partnerstvo, 
kde prebiehajú vzájomné modlitby a du-
chovné povzbudenie zo šírenia evanjelia. 
Finančne je podporená práca konkrét-
nych ľudí na misijnom poli.
Nepokoje, hlad, nedostatok vody –  to 
sú problémy, s ktorými sa denne stretá-
vajú ľudia z jazykovej komunity OMBA. 
Táto menšinová skupina dostáva vďaka 
miestnej škole nádej na lepšiu budúcnosť 
a vďaka prekladu Biblie možnosť získať 
osobný vzťah s Bohom.
Reverend Paul Machira je človek, ktoré-
mu horí srdce pre Božie dielo a dal nám 
možnosť vidieť, počuť, ovoňať, ochutnať 
i dotknúť sa Kene. Jeho nadšenie pre Bo-
žie dielo bolo povzbudením a inšpiráciou 
pre mnohých, ktorí mali možnosť stretnúť 
sa s ním, a sprostredkovane aj pre naše 
deti a učiteľov v besiedkach, ktorí pod-
pore projektu OMBA a pomoci deťom 
a ľuďom v Keni povedali ÁNO. 
Odvtedy sa v našej modlitebni a v našich 

besiedkach spomína OMBA pravidelne. 
Každú tretiu nedeľu sa s deťmi stretáva-
me v besiedke na spoločných stretnu-
tiach a modlitbách, kde rozmýšľame, ako 
by sme mohli pre podporu tohto projek-
tu získať nejaké peniažky, rozprávame sa 
o situácii v Keni a spoločne predkladáme 
pred Pána modlitebné potreby, o ktorých 
nám z Wycliffe Slovakia pravidelne píšu. 
Učíme sa, ako byť v službe vytrvalí a ako 
môžeme mať zo služby radosť nielen my, 
ale aj naše okolie. Prežívame obrovské 
požehnanie, pretože Pán sa priznal k tej-
to našej snahe a bohato ju požehnáva.
Počas adventného obdobia sme skúšali 
spolu s deťmi vyrábať vianočné gule 

z polystyrénu a ich predajom u nás 
v zbore získať nejaké finančné pros-
triedky pre projekt OMBA. K službe sa 
pridali aj ďalšie sestry, ktoré priniesli svoje 
vianočné dekorácie na predaj. Podarilo 
sa nám predať približne 130 vianočných 
gúľ a ozdôb a spolu s deťmi sme sa veľmi 
tešili, keď sme mohli utŕžené peniažky 
z predaja a zo spoločných zbierok poslať 
pre deti do Kene. 
V lete sa chceli  naši besiedkári  ak-
tívnejšie zapojiť do tejto služby, a tak 
sme počas letného tábora s deťmi na 
našej záhrade oberali ríbezle, z ktorých 
sme varili lekvár. Výnosom z jeho predaja 
v našom zbore sme chceli opäť podporiť 

projekt OMBA. V septembri sme spolu 
s deťmi túto aktivitu odprezentovali 
v našej modlitebni a vyzvali sme aj sestry 
zo zboru, ktoré by sa chceli pridať do 
kampane, aby priniesli svoje zaváraniny 
do predaja. A čo sa dialo v našom zbore 
počas celého septembra? S deťmi sme 
nestíhali zdobiť a dekorovať prinesené 
zaváraniny. Po ríbezľovom lekvári sa len 
tak „zaprášilo“. Jedni zavárali, iní si zas 
vďačne kúpili, čo sme v našom stánočku 
predávali. Radosť a nadšenie vládlo vo 
vestibule našej modlitebne a my sme boli 
Pánovi veľmi vďační, že môžeme prežívať 
z tejto služby také požehnanie. 
V októbri nám zavolali z Wycliffe Slo-
vakia, či nás môžu prísť spolu s hosťami 
z Kene opäť navštíviť. My sme sa už 
s deťmi na nich veľmi tešili, lebo sme im 
chceli odovzdať nielen výťažok z našej 
septembrovej kampane, ale im aj poroz-
právať o tom, aké požehnanie prežívame 

zo služby pre pomoc 
v Keni. Tak ako ich veľmi 
potešilo naše nadšenie 
a darované peniažky, 
nás potešil  veľký kres-
lený plagát s poďakova-
ním, ktorý sme od detí 
z OMBY dostali. Naše 
deti sa s  Paulom Ma-
chirom hneď skamarátili 
a spoločne sme si za-
spievali detskú pesničku 
„Kto je Pánom džungle“, 

my jemu v slovenčine a on nám s typicky 
africkým temperamentom v angličtine. 
Spoločnými modlitbami detí, ich rodičov,  
učiteľov a našich hostí sme toto naše 
stretnutie ukončili.
Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity, pre-
tože učia nielen naše deti, ale aj nás mys-
lieť na trpiacich a núdznych. Môžeme len 
Bohu ďakovať za to, že to, čo pred 1150 
rokmi pre Slovanov urobili dvaja „Te-
saloničania“ Konštantín a Metod, dnes 
môžeme urobiť my pre nejaký iný národ 
na svete. 

Soňa Antalíková,
učiteľka malej besiedky BJB Banská Bystrica

Partneri v nádeji

Zo zborov
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Čtyři schody do nebe
U nás v Aši máme už po několikáté první 
adventní neděli sborovou slavnost. 
Slavnost křtu ponořením. 
V roce 2015 se konala 29. listopadu a nesla 
se jako vždy v radostném evangelizačním 
duchu. Rádi se o to s vámi ve zkratce podě-
líme. 
Mnoho lidí chce do nebe. Ale nevědí, že 
musejí projít po čtyřech schodech. 
Názorně nám to ukazuje dvořan z Etiopie 
(Sk 8, 26-39). 
1. schodem je biblická touha. Touha po 
Bohu je v lidech zakódována. Dvořan ji 
ve svém srdci silně cítíl. Proto ani pouť do 
Jeruzaléma, dlouhá 2000 km, ho od setkání 
s Bohem neodradila. Dnes mají lidé modli-
tebny a kostely za rohem a přesto jdou tisíce 
lidí do pekla. 
2. schodem je biblická víra. Dvořan v Je-
ruzalémském chrámě Spasitele nenašel. 
Tak si v té neutuchající touze kupuje knihu 

Izajáše proroka, 
vrací se na voze a 
čte z ní. Připojil se k 
němu učedník Filip 
s otázkou: Rozumíš 
tomu, co čteš? Mnozí 
lidé kolem nás také 
mnohým duchovním 
věcem nerozumí, ale 
odmítaji si to nechat 
vysvětlit a zůstávají 
tak v nevěře. Dvořan 
přiznal svůj nedosta-
tek, přijial vysvětlení 
a uvěřil tomu. Bez 
správného pochopení 
a přijetí biblické víry 
není spasení. 
3. schodem je biblický křest. Cestou, (na 
základě slyšené zvěsti o podmínce spásy) 
dvořan spatří nějaký rybník a zatouží po 

křtu. Filip mu to schvaluje. Oba sestoupili do 
vody a po křtu z ní oba vystoupili. Dnes lidé 
přišli na to, že to jde i jinak. Někomu stačí 
ke křtu pár kapek vody, jinému zase vana v 
koupelně. Dvořan si ale zvolil biblický křest. 
K poznání této pravdy mu stačilo jedno krát-
ké kázání. Kolik takových kázání jsi slyšel ty? 
4. schodem je biblický život, tj. radostný 
život. Dvořanovi se hned po křtu Filip ztratil, 
ale on (i když měl důvod k smutku) nasedl 
na vůz, jel dál a radoval se. I když na cestě 
víry ztratíme kamaráda, rodiče či máme jiné 
ztráty, radost ze spasení zůstává. Biblický 
život je o radosti.
Uvedenou neděli byli pokřtěni dva bratři 
a dvě sestry. Ve skupině křtěnců byla stu-
dentka ašského gymnázia a také jeji paní 
učitelka, která vyznávala, že 53 roků Boha ne-
potřebovala. Takovou skupinu bychom ne-
vymysleli. Ale náš Pán je veliký, mocný  silný, 
milující, živý Bůh a Spasitel. Jemu patří sláva. 
Kázal a křtil náš ašský kazatel bratr Alois 
Boháček. V našich srdcích zůstává vděčnost 
a my se radujeme a znovu radujeme.

Vladislav Dušek

V súčasnosti, v 21. storočí sa usilovne pracujúcemu kresťanovi môže 
niekedy zdať, že je jeho práca márna. Cez internet má totiž veľké 
množstvo ľudí prístup k materiálom pre rast v poznávaní Božích 
vecí, a tak sa môže zdať, že práca priemerne vzdelaného, nie geniál-
neho kresťana nemá veľký význam. Mnohé pravdy letia svetom, 
akoby ich rozhlasovali anjeli z nebies, a je to skutočne tak. 
Aký postoj máme zaujať, keď už aj teologické prednášky z veľkých 
univerzít sú na internete zadarmo dostupné? Niektorých ľudí mož-
no trápi tento problém,  ale je to pre ich nesprávny postoj k službe. 
Cieľom tohto článku je preto poukázať na niektoré prekážky, ktoré 
nám bránia vytvoriť si  správny postoj. Prvou takou prekážkou môže 
byť túžba byť viditeľným, rešpektovaným a váženým. Na toto si 
treba dávať pozor, lebo cieľom našej služby má byť Božie potešenie. 
Jeho priazeň treba hľadať viac ako priazeň kohokoľvek iného, a Jemu 
sa budeme zodpovedať (2 Kor 5, 10). Ďalej je veľmi dobré vedieť, 
že všetko, čo je skryté, vyjde na svetlo (Lk 12, 2). Všetky pretvárky, 
snahy páčiť sa ľuďom, túžbu, aby nás videli ako veľkého služobníka, 

všetko to bude odhalené. Všetci, ktorí sa robia pred ľuďmi veľkými, 
budú ponížení, a pokorní sa páčia Bohu (Jak 4, 6). Pri službe je 
takisto veľmi dôležité uvedomiť si, že pre Toho, ktorý je zdrojom 
večnej moci, má väčšiu váhu náš charakter ako naša služba. Láska, 
poslušnosť, svätosť a vďačnosť sú dôležitejšie. Blahoslavený je slu-
žobník, ktorý slúži z lásky, ten, ktorému záleží na tých, ktorým slúži. 
Ten, kto chce požehnať, je požehnaný. Kresťania majú problém aj 
vtedy, ak si neuvedomujú, že bez Boha sú bezmocní. Absencia toh-
to poznania, o ktorom hovorí aj Pán Ježiš (Mt 5, 3),  má za následok 
uprednostňovanie služby alebo práce pred modlitbami, ktoré sú 
prostriedkom Božej milosti a Božej moci, a tak túžba rásť v pokore 
a v uvedomovaní si svojej úplnej bezmocnosti bez Boha je svätou 
túžbou. 
Napokon, keď Boží služobník slúži s vedomím, že jeho služba je 
úplne závislá na Bohu, vtedy napĺňa, čo je napísané v 1Pt 4, 11: 
„Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď 
niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom 
oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky 
vekov. Amen.“ 

Filip Rečník

Služba

Ze sborů 
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POZÝVAME VÁS NA EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY 
SVETOVÉHO DŇA MODLITIEB – 4. marca 2016

V Markovom evanjeliu  čítame, ako k Ježišovi prinášali deti, aby sa 
ich dotkol. Jeho učeníkom sa to však nepáčilo a dohovárali im. Ježiš 
ich vyzval, aby sa v tváričkách detí snažili vidieť Božiu lásku.  Nebráň-
te im prichádzať ku mne a naučíte sa, ako prijímať kráľovstvo Božie! 
Prijímajte deti. Prijímajte mňa!
Aký by ste zaujali postoj vy? Kto sú tie deti, ktoré Ježiš objíma a po-
žehnáva a pritom nás vyzýva, aby sme ich prijímali ako Kráľovstvo 
Božie? Ako môžeme  mať účasť na tomto požehnaní? 
Pozývame vás všetkých, aby ste sa prvý piatok v marci zúčastnili na 
bohoslužbe Svetového dňa modlitieb, ktorú pripravili ženy z Kuby.  
Budeme načúvať hlasu kubánskych žien a detí, spievať a modliť sa.  
Tri rozličné generácie nám ponúknu mozaiku kubánskej histórie, ge-
ografie, kultúry a každodenného života. Predstaviteľka staršej gene-
rácie prinesie Slovo Božie, ktoré  ženy udržali pri živote aj v období 
ateistickej politiky kubánskej vlády.  Mladá žena prinesie jedlo, ktoré 
symbolizuje rozličné spôsoby, akými ženy robia spoločnosť lepšou. 
Predstaviteľka mladšej generácie nesie svetlo, ktoré osvetľuje cestu 
uprostred  rozporov, v ktorých Kubánci žijú. Dievčatá predstavia 
tri oblasti ostrova, a my budeme môcť kráčať s nimi a načúvať ich 
príbehom.
Tak sa budeme učiť stretávať Boha uprostred  každodenného 
života kubánskych žien. Budeme počuť o bolesti spôsobenej eko-
nomickou blokádou, ktorá  mala za následok nedostatok surovín, 

emigráciu a ohrozenie 
zdravia detí. Ekumenické 
organizácie a cirkvi na 
Kube, v Spojených štá-
toch a na celom svete 
žiadajú už vyše päťdesiat 
rokov  ukončenie em-
barga, no „múr“ existuje 
až do dnešných dní. 
Budeme počuť, že v jed-
nej domácnosti musí žiť 
mnoho generácií, preto-
že pre nové rodiny nie je 
dostatok bytov. Budeme 
sa tešiť, že ženy a mladí 
ľudia môžu študovať 
zadarmo a majú bezplat-
nú lekársku starostlivosť. 
Budeme oslavovať sny starších, víziu mladých a múdrosť detí. 
Môžeme prispieť nielen peniazmi, o ktoré sa chceme podeliť zo 
solidarity so ženami a deťmi u nás doma a v zahraničí, ale aj ponúk-
nuť svoj záväzok konať v menej Božej lásky. Kvet bieleho zázvoru 
ponesie naše záväzky vyslovené v modlitbe. Každý z nás si odnesie 
požehnanie, keď naše srdce naplní nežnosť detí, nádej Božej lásky 
a radosť, s ktorou prijmeme sestry a bratov z Kuby.

JC

Když na Modlitebním dni 
baptistických žen slyším 
o starostech sester z různých 
koutů světa, zdají  se mi jejich 
problémy velice vzdálené. 
Ty sestry neznám a jediné, 
co pro ně mohu udělat, je, 
že se za ně budu modlit. 
Ale znám starosti a radosti 
sester z našich sborů?  Do 
Indonésie nebo Argentiny jen 
tak nepojedu, ale do blízkého 
města, kde sídlí některý z na-
šich sborů, už to není takový 
problém, snad jen mít ten čas. 
Ale i ten se najde. Tak jsme se my, sestry z 
vedení odboru sester, rozhodly postupně, 
po dobu našeho volebního období, navští-
vit sestry v našich sborech. Proto bychom 
i prostřednictvím Rozsévače chtěly napsat 
postřehy z našich návštěv.
Vikýřovice
V neděli dne 22. 11. 2015 jsem s manže-
lem mohla navštívit sbor BJB ve Vikýřovi-
cích. Účastnili jsme se dopoledního shro-
máždění, po kterém následovala schůzka 
se sestrami. Sešlo se nás 11. Povídaly jsme 
si o tom, co je v dnešní době nejdůležitější 
při službě lidem. Jsou to skutky lásky. Ses-
try ve Vikýřovicích již několik let připravují 
dárky pro děti, jejichž rodiče jsou ve výko-
nu trestu. 
Dalším tématem rozhovorů byl také způ-

sob prezentace Modlitebního dne bapti-
stických žen a informace o konferenci se-
ster, která bude v roce 2016 na Slovensku 
v Banské Bystrici. Uvědomujeme si také, že 
je důležitá podpora a povzbuzení k práci 
mladších sester. Při rozloučení jsme si slíbi-
ly vzájemnou modlitební podporu.
Praha
V sobotu 5. 12. 2015 jsem navštívila sestry 
z ukrajinsky mluvících sborů. Setkání se 
uskutečnilo v modlitebně bratří adventis-
tů v Praze 5. Sešlo se nás 13 a zde jsem 
mohla po delší době uplatnit svoji znalosti  
ruštiny. Sešla jsem se sestrami, s nimiž jsem 
se před tím neměla možnost nikdy bavit, 
ale to vůbec nevadilo. Spojila nás touha 
sloužit Pánu Ježíši i druhým.
Naše rozhovory se vedly v duchu starostí 
dnešní doby. Výchova dětí, sociální proble-

matika, práce ve sboru i misijní služba. Za-
ujala mě jedna služba, kterou mají ve sboru 
již zavedenou. Je to služba „milosrdenství“. 
Když se najde někdo, kdo potřebuje po-
moc, zorganizuje ji „sestra milosrdenství“ 
spolu s ostatními. Převážně se jedná o 
finanční i materiální pomoc některým nově 
příchozím rodinám z Ukrajiny. 

Co máme společného ve Vikýřovicích, 
v Žatci i v Praze? Je to potřeba společných 
modliteb za naše děti, manželství, sbory 
a přátelé, kterým jsme o Pánu Ježíši už 
pověděly.
Skoro po třech hodinách našeho setká-
ní,  jsme si při loučení slíbily, že se určitě 
navštívíme a poneseme se vzájemně na 
modlitbách. 

Jiřina Vimpelová

Kto prijíma dieťa, prijíma mňa

Střípky z práce odboru sester

Pozvanie a informácie
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Setkání sester 
z Prahy 3 a Žatce
Z pracovního setkání v Mikulově vzešel 
nápad, že by se mohly sestry setkávat v 
regionech, kde mají sestry k sobě blíž, tedy, 
co se týká vzdálenosti. Tak se také stalo. 
Na pozvání sester z Prahy 3 - Vinohrady 
přijely 7. 11. 2015 sestry ze sboru BJB 
Žatec. Sestry Helenka Včeláková z Prahy 
a Marijánka Peková z Žatce zorganizovaly 
společné setkání. Sešlo se nás celkem 36. 
Pražské sestry pro nás - žatecké připravily 
nejen výborný oběd a zákusky, ale mohly 
jsme slyšet přednášku MUDr. Kasalové na 
téma „Průduchy nebeské“. Velice zajíma-
vým způsobem nás sestra vedla k zamyšle-
ní, jaký postoj bychom měly my, křesťanky, 
zastávat v dnešní době. Po obědě byl čas 
na společné rozhovory a tvůrčí práci. Sestra 
Věrka Hallerová nás učila vyrábět krásná 
přání. Rády a s vděčností vzpomínáme na 
společné setkání. 
Chtěly bychom povzbudit i ostatní sestry 
k podobným setkáním. 
                                            Jiřina Vimpelová 

Jak již víte, sestry z výboru odboru sester 
v ČR se rozhodly navštívit a povzbudit sestry 
na našich sborech BJB. Žatecký sbor byl jed-
ním z nich. Dne 2. 12. 2015 jsem po domlu-
vě se sestrou Marijánkou Pekovou přijela na 
jejich setkání. Většinu sester jsem znala, pro-
tože  jezdí pravidelně na konference sester, 
kde slouží zpěvem, a také jsme se trošku více 
poznaly při listopadové sobotní návštěvě  
žateckých sester u nás v Praze. Taková regio-
nální setkání jsou velmi potřebná a věřím, že 
budou pokračovat i na jiných místech. 
Sestry v Žatci se setkávají 1x měsíčně, vět-
šinou ve středu. Setkání mají rozdělena do 
několika částí. 1. Duchovní zamyšlení 2. 
Pracovní část 3. Nácvik zpěvu. Bylo patrné, 
že sestry jsou rády spolu a povzbudila mne 
účast sester všech věkových kategorií v po-
čtu 16. Jindy se jich sejde i kolem 25. Po 
úvodním přivítání sestry Marijánky Pekové 
se ujala slova sestra Ema Hrůzová, která si 
připravila zamyšlení nad biblickou postavou 
ženy - Alžběty. Alžběta a Marie - matka Pána 
Ježíše, byly nejen příbuzné, ale především 
matky - hrdinky, které žily vírou a poslušností. 
To je poselství do současné doby pro kaž-
dou z nás. 
V návaznosti na sestru Emu jsem připomněla 
důležitost spokojenosti v jakékoliv situaci. 
Na otázku: ,,Jsem spokojená?“ si odpověděla 
každá sestra sama, vedena veršem z listu 

Filipským 4, 11-13, kde 
apoštol Pavel říká, že se 
,,naučil“ být spokojen 
s tím, co má. To zaznělo 
jako výzva pro každou 
z nás.
Druhá část  měla pracovní 
charakter. Sestry se do-
mlouvaly na vánočních 
návštěvách do domova 
seniorů v Podbořanech, 
do nemocnice v Žatci na 
oddělení dlouhodobě 
nemocných, kam dvě 
sestry pravidelně každý týden docházejí a 
věnují se potřebným. Do stacionáře v Cho-
mutově připravily pro 43 klientů dárečky. 
Celkem nachystaly 120 balíčků s vánočním 
cukrovím, které napekly. Společně s dalšími 
členy sboru, včetně dětí z nedělní besídky 
a mládežnic, připravily vánoční program. 
Zpívaly vánoční písně a tak potěšily mnohé 
srdce staršího člověka, který se nemusel cítit 
sám. Byl to Boží dotyk skrze ruce sester a 
písně oslavovaly narození Pána Ježíše. Taková 
služba se jistě Pánu Bohu líbí a přináší užitek 
nejen obdarovaným, ale i těm, kteří obdaro-
vávají. Sestry také hovořily o vánoční přípravě 
a vedení dětí z besídky. Zajímavé pro mě 
bylo, že mají kolem 30 dětí a rodiče vodí 
děti do besídky půl hodiny před společným 

nedělním shromážděním. Potom jsou děti 
společně s rodiči účastny celé bohoslužby. 
Třetí částí setkání bylo procvičení písní pod 
vedením sestry Miry Blažkové, která se věrně 
a dlouhodobě nácviku zpěvu věnuje. Této 
sestře je víc než 80 let, a přesto usedá ke 
klavíru s mladistvou chutí. 
Nechybělo ani znamenité pohoštění. Mísa 
halušek Jiřinky Vimpelové opravdu přišla 
vhod, nemluvě o všech ostatních dobrotách. 
Sestry nemohou zapřít, že dokážou připravit 
mnoho dobrot, rády hostí.
Odjížděla jsem povzbuzena tím, že sestry 
v Žatci rády slouží a jejich setkání mne o tom 
přesvědčilo. Jsem za žatecké sestry velmi 
vděčná i proto, že dokážou vstupovat do 
mezer a modlit se. Po konferenci před 
dvěma lety se začaly pravidelně scházet na 
modlitbách 1x týdně. Modlí se za své rodiny, 
sborové věci a Pán Bůh na jejich modlitby 
odpovídá, ale o tom vám napíší jednou samy.

Helena Včeláková, Odbor sester BJB v ČR

Na úteku zo svojich 
domovov sú desaťtisíce 
ľudí.  Nesmerujú do 
Európy, ale zostávajú vo 
svojej krajine v uteče-
neckých a záchytných 
táboroch bez dostatku jedla, 
prikrývok, liekov a materiálneho 
vybavenia. 
Zapojte sa do verejnej 
zbierky a spoločne im 
pomôžme prežiť zimu.

www.integra.sk
f o u n d a t i o n
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IBAN SK50 1100 0000 0026 2747 5658
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Sesterské setkání v Žatci

Setkání vedoucích odborů sester
Když se nás někdo zeptá, kdy se začíná připravovat sesterská konference, odpovídáme, že 
na konferenci sester. Vždy se ptáme na právě končící konferenci všech přítomných sester, 
kde bychom mohly svoje sesterské setkání příště konat a který sbor by byl ochotný hostit té-
měř 300 sester z České a Slovenské republiky. A tak začíná kolotoč předběžných informací 
a nápadů. Dne 2. 10. 2015 jsme se na pracovním setkání sešly sestry z Čech v krásném mo-
ravském městě Mikulov. Radily jsme se, jakým způsobem by měla směřovat práce v odboru 
sester. Chtěly bychom postupně navštívit všechny sesterské skupiny v našich sborech 
a povzbudit je v práci pro Pána Ježíše. A to v práci nejen ve sboru, ale také mimo něj. Dne 
3. 10. 2015 se sešly oba odbory sester z ČR a SR v Bratislavě. A právě tady jsme už konk-
trétně plánovaly konferenci sester v roce 2016. Ta by se měla uskutečnit ve dnech 6. - 8. 5. 
2016 na Slovensku, v Banské Bystrici. Píšeme o této akci možná hodně s předstihem, ale 
i touto cestou vás prosíme o modlitební podporu. Toužíme po vedení Pána Ježíše, aby 
nás předcházel a vedl ve všem, co by mělo na konferenci v roce 2016 zaznít.

Jiřina Vimpelová

Z Odboru sester
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DETAIL – každá fotografia zaznamenaná vo 
veľkom rozlíšení poskytuje množstvo detai-
lov, ktoré si pri fotografovaní  ani nemusíme 
všimnúť. Neskôr môžeme pri prezeraní získať 
detail výrezom (obr. 1). 

Niekedy je vhodný výrez aj kvôli odstráneniu 
nežiaducich prvkov v obraze, či pre úpravu 
a doladenie kompozície. Výrezy z foto-
grafie zhotovenej s malým rozlíšením sú 
nepoužiteľné. Pred urobením výrezu neza-
budnite urobiť kópiu snímky. Ak zámerne 
fotíme detail, použijeme ZOOM  (maxi-
málne priblíženie). Pamätáme si však, že 
dlhšie ohnisko objektívu vyžaduje vyššie 
nároky na stabilitu aparátu (skontrolujeme 
si, či máme zapnutú stabilizáciu objektívu, 
alebo použijeme statív a vypneme stabilizá-
ciu).V závislosti od vhodného uhla záberu 
a clony, (pozri R 8/2015 priorita clony Av) 
môžeme  pozadie za detailom potlačiť 
alebo ho zvýrazniť (obr. 2).
 
MAKRO – je pokročilejšia metóda foto-
grafovania detailov. Všetky kompakty a aj 
amatérske zrkadlovky majú tento režim. 
Je označený symbolom kvetiny. Optická 
sústava kompaktu sa nastaví tak, aby bolo 
možné snímať z krátkych vzdialeností (napr. 
1 cm). Pri tomto nastavení aparát nastaví 
vyššie ISO (aby mohla byť priradená vyššia 
clona pre získanie potrebnej hĺbky ostrosti) 
a pripraví blesk. Je to plnoautomatický režim 
a tieto funkcie sa nedajú meniť. Ak máme 
na zrkadlovke objektív s funkciou MAKRO, 
použijeme najdlhšie ohnisko a zistíme, na 
akú minimálnu vzdialenosť dokáže objektív 
zaostriť. To nastavíme na aparáte (Av) a vy-

sokú hodnotu clony, aby sme dosiahli väčšiu 
hĺbku ostrosti (obr. 3). 
Čím nižšie bude ISO, tým viacej budú pre-
kreslené detaily. Tu natrafíme na prvé prob-
lémy, ktoré makrofotografia prináša. Aparát 

reaguje na vysokú hodnotu clony (napr. 8, 
16, 22) tým, že priradí dlhší čas, preto nutne 
potrebujeme použiť statív. Druhým prob-
lémom je nedostatočné  osvetlenie detailu, 
nakoľko si tienime aparátom či telom. Vsta-

vaný blesk nie je v tomto prípade použiteľný, 
nakoľko je mimo osi objektívu a neosvieti 

detail. Preto je vhodné motív nasvietiť od-
razovými doskami (môže to byť pokrčený 
alobal, biely papier) alebo použijeme iný 
zdroj svetla. Najvhodnejšie je bočné svetlo, 
ktoré zvýrazní štruktúru detailu (obr. 4).

Vonku sa ešte môžu pritrafiť problémy 
s pohybom (kvetinka sa hýbe vplyvom vánku 
alebo vášho 
dychu). Tu je 
vhodné požiť 

nejaké zásteny 
a clony proti 
priamemu slnku. 
Pokiaľ sa chce-
me vážnejšie 

venovať makrosnímkam, môžeme si zadová-
žiť príslušenstvo (makropredsádky, makroob-
jektív, makroblesk, medzikrúžky, svetelný stan 
a i.),  pozri obr. 5 snímaný makroobjektívom.

 ZHRNUTIE: Kom-
pozíciu sledujeme na 
LCD displeji a ak sa dá, 
použijeme manuálne 
ostrenie. Bez dostatočne 
pevného statívu makro 
nezhotovíme. Čím bližšie 
sme k detailu,  hĺbka 
ostrosti je malá, preto 
zvolíme vysokú hodnotu 
clony. Každý nepatrný 
pohyb aparátu či objektu 
môže snímku pokaziť, 

preto exponujeme samospúšťou alebo diaľkovým 
ovládaním. Mäkkým bočným svetlom zvýrazní-

me detaily. Naaranžujeme 
neutrálne pozadie, aby 
detail vynikol.

ZAMYSLENIE - V čísle 
1/2016 som spomínal, 
že naše oko nedokáže 
vidieť makrodetaily. 
A predsa ako ľudia 
veľakrát inklinujeme k 
tomu, že vidíme detaily 
zlých skutkov a chýb 
u druhých, hlavne blíz-
kych, a pritom u seba ich 
nepozorujeme. Takých 
ľudí Pán Ježiš nazýva 
pokrytcami a vyzýva ich, 
aby si najskôr vybrali 
brvno z vlastného oka 

a potom smietku z oka blížneho. Ktosi 
dobre vystihol, že keď prstom ukazujeme 
na iného, tak tri prsty ukazujú na nás. Aký je 
môj či tvoj pohľad na blížneho? Zmenu sami 
nezvládneme, tú môže urobiť v našom srdci 
len Svätý Duch, ak mu to dovolíme. Je to 
proces, v ktorom môžeme rásť na podobu 
Pána Ježiša.

Fotokurz s Bibliou

Detail (výrez) - Makro
Seriálom vás sprevádza Vladimír Malý
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Témata příštích vydání:
Číslo 4 /2016 - Obetavosť - Sebectvo,            
                            uzávěrka: 10. 2. 2016
Číslo 5 /2016 - Letnice, uzávěrka: 10. 3. 2016 
Číslo 6 /2016 - Čistota a zdržanlivosť, nebo 
                            smilstvo? uzávěrka: 10. 4. 2016

Zasílání příspěvků
Své příspěvky můžete zasílat na adresu rozsie-
vac@baptist.sk i dopředu! Vaše články zařadí-
me podle témat.
Texty zasílejte bez grafické úpravy. Pod text na-
pište autora článku, případně prameny. Fotogra-
fie by měly být zaslány v nejvyšší možné kvalitě 
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 v kvalitě pro tisk.  
Upozornění: Za obsahovou a stylistickou strán-
ku 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!

Inzerce v Rozsévači
Formát: A4 na výšku, časopis je celobarevný 
měsíčník, kromě července a srpna.
Inzeráty neumísťujeme na obálku
Plošná inzerce:
Celá strana - 46 eur, 1 150,- Kč 
½ strany - 26 eur, 650,- Kč
¼ strany - 20 eur, 500,- Kč
Řádková inzerce: Jeden řádek 2 eura, 50,- Kč
Uzávěrka Rozsévače:  vždy do 10. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Kontakty: Předseda redakční rady a šéfredak-
torka: rozsievac@baptist.sk
Zveřejnění: pouze na základě dokladu 
o zaplacení inzerátu (do 10. dne v měsíci).
Spolu s textem inzerátu prosím zašlete 
na adresu šéfredaktorky i kopii dokladu
o provedení platby převodním příkazem
na účty Rozsévače. Do textu je nutné uvést 
svoje jméno a slovo INZERCE.

Predplatné na rok 2016
Odberatelia v SR: - predplatné 14,50 € na rok 
(cena jedného výtlačku 1.45 €) + poštovné
- v platnosti ostáva, ze prvopredplatitelia majú 
počas celého roka zľavu 50 % na predplatnom 
(nie na poštovnom) - poštovné: zbory - 1,10€ 
na kus a rok, jednotlivci - 4,80 € na kus a rok
Odberatelia v ČR:
- v dôsledku zmeny kurzu na 27,4 Kč/€ pred-
platné vychádza 370 Kč (cena jedného výtlačku 
37 Kč) + poštovné - v platnosti ostáva, ze prvo-
predplatitelia 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 
Zahraniční odberatelia:
predplatné 14,50 €, poštovné 29 €
Platby realizujte na účty:
SR: IBAN: SK35 0900 0000 0000 1148  9120, 
do poznámky napísať meno odberateľa.
Starý formát účtu: 11489120/0900, 
var. symbol: 888, ČR: Česká spořitelna Praha, č.ú. 
63112309/0800  var. symbol 911 840

(Podľa materiálov Detskej misie spracovala Miriam Kešjarová)
 
V evanjeliu podľa Matúša čítame: „Nebuďte 
ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo 
piť, čím sa budete odievať... Veď váš Otec ne-
beský vie, že to všetko potrebujete.“ Náš Pán 
Boh je starostlivý a zaobstará nám všetko, 
čo skutočne potrebujeme. Má však jednu 
podmienku, ktorá je v ďalších veršoch: „Ale 
hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spra-
vodlivosť a všetko toto vám bude pridané.“
Niekedy túžime po veciach alebo zážit-
koch, ktoré nie sú pre nás dobré a uži-
točné. Chceme nové značkové oblečenie, 
nové počítačové hry, atraktívne dovolenky 
a luxusné autá. Nie že by tieto veci boli 
všetky zlé, to nie, ale ak sú pre nás dôleži-
tejšie ako Pán Boh, vzďaľujú nás od Jeho 
kráľovstva a nakoniec nám viac ublížia, 
ako pomôžu. Dokonca nás niekedy môžu 
dostať do veľkých problémov. O tom, ako 
sa v problémoch ocitol jeden mladý orol, 
rozpráva nasledujúci príbeh.
Krásny, veľký, mladý orol hniezdil vysoko na mohutnom brale. Každé ráno sa pyšne 
rozhliadal vôkol seba a zdalo sa mu, že mu nik nemôže ublížiť, že všetci sú hlboko pod 
ním a k nemu sa nikto nedostane. Obďaleč mal hniezdo starý, vetrom ošľahaný orol, 
ktorý dobre poznal nebezpečenstvá striehnuce na každom kroku. Raz ráno sa okolo 
skaly začal potulovať akýsi človek, lovec. Hľadel hore do neba a vtom zbadal nádher-
ného mladého orla. „To je kus!“ pomyslel si. „Ten by sa mi hodil do mojej zoologickej 
záhrady. Patril by k najobdivovanejším exemplárom. Musím ho mať...“ No chytiť orla nie 
je ľahká vec. Hore na skalu sa nedá len tak ľahko vyšplhať. Orol je ostražitý a pozorný, je 
náročné sa k nemu priblížiť. „Musím si získať jeho dôveru,“ rozhodol sa napokon lovec. 
Vymyslel si dômyselný plán. Každé ráno kládol dolu na kameň kúsok mäsa a čakal, či si 
ho orol príde vziať. 
Starý orol všetko ostražito sledoval z vysokej skaly a vedel, že sa k lovcovi neoplatí pri-
bližovať. Mladý orol sa mu posmieval: „Čo sa bojíš? Sme rýchli, žiadny človek nás ne-
chytí!“ Spočiatku aj on pozoroval lovca a mäso len z diaľky. Postupne, keď si myslel, že 
mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, začal sa stále viac približovať ku kameňu s mäsom. 
„Daj si pozor! Je to pasca!“ vystríhal ho starší, skúsenejší sused. Mladý orol sa však len 
posmešne uškrnul, mávol krídlom a zletel bližšie k lovcovi a k lákavej koristi. Napokon 
sa odvážil zletieť úplne dole, mäso v letku uchmatol a rýchlo odletel preč. To sa opa-
kovalo niekoľko dní. Lovec sa deň za dňom pomaly, pomaličky približoval ku kameňu. 
Starší orol to všetko nervózne sledoval a upozorňoval mladého odvážlivca na hroziace 
nebezpečenstvo. Jeho sused ho však nepočúval. Prestal byť opatrný a lovca si už takmer 
nevšímal, zaujímalo ho len mäso položené na kameni. Jedného dňa, keď sa lovec dostal 
už len pár krokov od kameňa, mladý orol zosadol na kameň a pokojne sa začal sýtiť 
chutnou korisťou. Lovec využil príležitosť. Bleskurýchlo vytiahol pripravenú sieť a hodil 
ju na orla. Ten začal zmätene mávať krídlami, ale čím viac sa snažil vyslobodiť, tým viac 
sa zamotával do siete. Lovec ho chytil. 
Starý orol vystrašene zaškriekal, ale svojmu mladému priateľovi už nedokázal pomôcť. 
Krásny, mladý orol teraz ležal bezbranný v lovcovej sieti. Stratil vzácnu slobodu a skončil 
zatvorený v klietke medzi dravými vtákmi s podobným osudom.
Aj my ľudia sme niekedy chytení do siete. Je to sieť hriechu, do ktorej nás láka lovec - 
Satan. 
Chystá nám rôzne lákavé návnady a trpezlivo čaká, kým sa chytíme. Sami sa z takej siete 
nedokážeme dostať von. Jediný, kto nám môže pomôcť, je Pán Ježiš. On je ten, ktorý 
dokáže roztrhať siete hriechu a vyslobodiť nás. Preto ... hľadajme najprv kráľovstvo 
Božie a jeho spravodlivosť, hľadajme Pána Boha a prosme Ho, aby nás ochránil pred 
lákadlami tohto sveta. Dovoľme Mu, aby sa o nás staral. Veď On vie, čo potrebujeme a 
dá nám to, čo je pre nás naozaj dobré a užitočné. A ochráni nás aj pred nebezpečen-
stvom tohto sveta, veď: „Hospodin ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi 
orlíčatami...“

Nielen pre učiteľov

Dávaj si pozor, po čom túžiš
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Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Michal Lapčák, Robert Pokorný, Daniel Maďa 
Grafický koncept obálky: Lýdia Bodnárová
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„Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ 
(Sk 2, 47)
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