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Ježíš se zcela pokořil
a vydal
Pokora
Pýcha

„Zriekol sa slávy a moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka.“ (Flp 2, 7 – 11)

Pokora, nebo pýcha?

Reportáž

Konferencia seniorov BJB 2016
Z Božej milosti aj tento rok sa už štrnásty raz stretli seniori
v Račkovej doline, a to z celej našej BJB zo Slovenska, ale aj
z Česka. Láska Kristova nás spája v jednu veľkú Božiu rodinu.
Témou stretnutia bol „Kresťan v postmodernom svete“. Naše
pozvanie prijali rôzni bratia kazatelia. Brat kazateľ Miloš Masarik
nám hneď v úvode hovoril o kresťanstve, práci a podnikaní. Brat
Vasil Vološčuk vysvetľoval tému Kresťanstvo
a peniaze.
Večer sme sa dozvedeli
aj o konferencii BJB
v Česku, a to z úst brata
kazateľa Vlastíka Pospíšila, ktorý tiež prednášal
na tému Kresťan verzus
politika.
Streda sa niesla v zna-

mení kultúry. Brat Juraj Hovorka nám
v rámci témy o kultúre a médiách ponúkol úžasnú videoprezentáciu svojho
celoživotného diela, ktoré na nás všetkých zanechalo hlboký dojem.
Na základe 12. kapitoly listu Rímskym
nám brat kaz. Dalibor Smolník detailne
a precízne rozobral tému Kresťan
a svet.
Vo štvrtok sme mali dvoch prednášajúcich, a to br. kaz. Darka Kraljika s
témou Kresťan, práca, chudoba, bohatstvo. Popoludní sa k nám prihovoril br.
kaz. Tomáš Kohút s dvoma seminármi:
Kresťan a migrácia a Kresťan v postmodernom svete.
Všetky témy nás obohatili a boli veľkým
prínosom pre nás všetkých.
Spomínané témy sú zaznamenané
a vrele vám ich odporúčame. Môžete
si ich vypočuť na tejto stránke:
https://drive.google.com/open?id=0B6_wIzzcvzx9ZXhaV0Rrb0NnT2c
Tohoročná konferencia seniorov bola odlišná od predchádzajúcich, pretože počas večerov sme sa niektorí (a bola
nás väčšina) pripravovali ešte na trojdňový misijný zájazd na
Ukrajinu, ktorý začínal hneď v piatok skoro ráno.
Dovolím si napísať jeden môj postreh, ktorý ma veľmi zaujal
a zároveň aj potešil. Na Ukrajine sme navštívili viaceré zbory
a milo ma prekvapilo, že nás už pri autobuse, ale aj pred
zhromaždením vítalo veľa detí. Podávali nám ruky a tešili sa
z nášho príchodu.
Chceli by sme veľmi poďakovať br. Vasilovi Vološčukovi, ako
aj br. Michalovi Bargerovi aj ostatným slúžiacim, ktorí nám
pripravili požehnané chvíle v lone prírody v Račkovej doline
a tiež medzi našimi bratmi a sestrami v zboroch na Ukrajine.
Nech je vyvýšený a zvelebený náš drahý Pán Ježiš Kristus!
jm
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Pred nedávnom som čítala úvahu na tému
pýcha a hrdosť. Aký je rozdiel medzi týmito
dvoma vlastnosťami?
Pán Boh nám dal rôzne schopnosti a obdarovania. Z Božej milosti sa nám občas podarí
zvládnuť ťažké úlohy alebo vyriešiť zložité
situácie. Vtedy nás môže zaplaviť pocit hrdosti na to, čo sme dokázali.
Tento stav je podľa môjho názoru prirodzený
a nie je na ňom nič zlé, ak pri tom nezabúdame na vďačnosť Bohu. Medzi zdravou hrdosťou a pýchou je však tenká hranica.
Je v pohľade na ľudí okolo nás. Zdravo hrdý
Miriam Kešjarová
človek sa úprimne teší z úspechu iných.
Naopak, pyšný človek považuje okolie za
konkurenciu.
Povyšuje sa nad ostatných a svoje úspechy pripisuje výhradne sám sebe.
Pýchu jednoznačne odsudzuje nielen Božie slovo, ale aj tradície rôznych kultúr.
Prečo je to tak? Pýcha prináša so sebou mnohé negatívne prejavy: aroganciu, nadutosť, sebectvo, drzosť, ľahostajnosť voči potrebám iných…
Mnohokrát si prejavy pýchy v našom správaní ani neuvedomujeme.
Skôr si ich všimneme na ľuďoch okolo nás.
Pýcha predchádza pád – upozorňuje nás na to Biblia i mnohé udalosti z histórie.

Pýcha a pokora
Predo mnou sa v tejto súvislosti objaví obraz potápajúcej sa nádhernej lode, o ktorej ktosi prehlásil, že ju ani Boh nepotopí…
Pán Boh pýchu nenávidí
a mnohokrát musí s človekom
dramaticky zatriasť, aby zmenil
jeho srdce.
Liekom na pýchu je pokora.
Čo je však pokora? „Učte sa
odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom” (Matúš 11, 29).
Pre mňa je stelesnením pravej
pokory Pán Ježiš.
Hoci je Božím Synom, keď žil na tejto zemi, nikdy sa nesprával ako celebrita, ktorá si
vyžaduje špeciálnu pozornosť. Skláňal sa k najbiednejším, všímal si tých, ktorými iní
opovrhovali. Neobhajoval sa pred falošnými obvineniami krikom, ale pokorne splnil
úlohu, pre ktorú prišiel na našu zem.
Na druhej strane vždy povedal pravdu a odvážne plnil vôľu svojho Otca. Pán Ježiš
bol pokorný, ale nebol ústráchaný. Jeho správanie bolo charakterizované smelosťou,
zodpovednosťou, vďačnosťou. To je podľa môjho názoru pokora v pravom slova
zmysle.
Pokorný neznamená zakomplexovaný, utiahnutý… Pokorný človek si uvedomuje
svoje možnosti a zároveň svoju závislosť od Boha.
Dokáže sa tešiť s radujúcimi (aj keď sú úspešnejší ako on) a plakať s plačúcimi.
Pokorný človek si rád nechá poradiť a popri tom nezištne odovzdáva svoje vedomosti a schopnosti ďalej. Pokorní ľudia sa dokážu zasmiať na svojich chybách a nie
sú zaťažení neustálym premýšľaním o sebe.
Skutočne pokorní ľudia sú povzbudením pre svoje okolie.
Milí priatelia, prajem vám, aby ste sa každý deň v pokore srdca mohli radovať z toho,
čím vás Pán Boh obdaroval, a z toho, akých vás stvoril.

„Učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokorný srdcom”
Matúš 11, 29.
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Téma

Pýcha
Pýcha je jedným z najnebezpečnejších hriechov, a preto niet divu, že bola v dejinách
cirkvi zaradená ako prvá do zoznamu takzvaných siedmich smrteľných hriechov. Každý
hriech akoby mal svoj pôvod v pýche, ktorá je
vlastne sebectvom, samoľúbosťou, prejavom
sebestačnosti, nezávislosti, ignorantstva... Je
to vlastne vysoké zmýšľanie o sebe, nadutosť
ľudského srdca a myslenia, že sám si vystačím,
nikoho nepotrebujem, mám svoj život pevne vo svojich rukách, ja si cestu života sám
nájdem, sám si riadim svoj život. Táto sebastrednosť je akousi podstatou pýchy. Biblia
nám odhaľuje, že pýcha sa prejavuje v štyroch
základných formách:
1. Pýcha duchovná. To je pýcha, ktorá sa ako
prvá objavila v nebesiach u anjela Lucifera,
ktorá ako prvá spôsobila jeho hriech a pád,
ako prvá spôsobila vesmírnu haváriu a tragédiu hriechu. Má svoj pôvod v bohorovnosti.
Lucifer si povedal: „Ja chcem vstúpiť do neba,
ja chcem vyvýšiť svoj trón nad hviezdy silného
Boha... chcem vystúpiť nad výšiny oblakov,
chcem byť rovný Najvyššiemu...“ (Iz 14, 12 –
15). Keď bol potom Lucifer zhodený na zem,
hriechom pýchy naočkoval našich prarodičov
a tí v pyšnej snahe „byť ako bohovia“ padli
do hriechu. Od tej doby sa táto duchovná
pyšná snaha byť ako Boh ako červená niť

tiahne dejinami človeka. Jej prejavy sú rôzne:
- Človek sa spolieha sám na seba, ide cestou sebapresadenia, hľadá cestu, ako sa dostať vlastným úsilím do neba, spolieha sa na
vlastnú dobrotu a spravodlivosť a myslí si, že
nepotrebuje Božiu milosť (Fil 3, 4 – 9). Takíto
ľudia sa previňujú duchovnou pýchou.
- Náboženská snaha klásť dôraz na konanie,
na to, čo robím či nerobím, a nie na to, kým
vlastne som, je duchovná pýcha. Pýcha vlastne nevie, „kým a aký som“ – vie len, „kým a
aký nie som“. Farizej modliaci sa v chráme je
toho ukážkovým príkladom (Lk 18, 11 – 12).
2. Pýcha intelektuálna – rozumová. Apoštol
Pavol hovorí, že „... intelektuálna známosť
nadúva“ (1Kor 8, 1 – 2). Táto pýcha zabúda,
že naše rozumové a intelektuálne schopnosti
nám boli darované od Boha (1Kor 4, 7); a že
všetko poznanie, ktoré máme, je v najväčšej
miere výsledkom práce iných. Pavol preto
napomína: „... nebuďte namyslení...“ (Rim
12, 16). Táto rozumová pýcha je veľmi často
nepriateľom evanjelia, lebo „slovo kríža im je
bláznovstvom – nerozum“ (1Kor 1, 18a). Avšak „skrze múdrosť tohto sveta svet nepoznal
múdrosť Božiu...“ (1Kor 1, 21a). Preto Biblia
hovorí: „Nadej sa na Hospodina celým svojím
srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“
(Pr 3, 5). Rozumová pýcha sa práve spolieha
iba na svoj rozum, na ľudské poznanie. Je to
pýcha, ktorá kladie Boha do skúmavky a keďže ho nemôže podrobiť výskumu, neprijíma
ho. Nerozumejú tomu, že viera ide za hranice
ľudského poznania, ľudskej múdrosti a učenosti, že viera dáva uspokojivejšiu odpoveď
na najpodstatnejšie otázky ľudského hľadania
než ľudská múdrosť (Žid 11, 3).
3. Pýcha vlastnícka. Odmieta uznať, že
hmotné veci a vlastníctvo pochádza od
Boha; pyšne odmieta prijať, že: „je to Boh,
ktorý ti dáva silu a schopnosť nadobúdať

bohatstvo...“ (5M 8, 18). Namiesto toho
sa srdce človeka povyšuje a človek pyšne
hovorí, že „to moja sila, moja vláda a moje
schopnosti mi priniesli toto bohatstvo“ (5M
8, 17). Pýcha neuznáva, že „aj bohatstvo, aj
sláva prichádza od Boha“ (1Par 29, 12). Toto
potom spôsobuje, že veci bohatstva, veci
druhoradé kladieme na prvé miesto vo svojom živote a strácame tak rovnováhu. Potom
sa sústreďujeme viac na to, čo máme, než
na to, kým v skutočnosti pred Bohom sme.
Potom už nejeme, aby sne žili, ale žijeme, aby
sme jedli a mali. Hovoríme ako ten bohatý
človek z Ježišovho podobenstva: „Duša moja,
máš mnoho majetku na mnoho rokov, jedz,
pi a užívaj si život“ (Lk 12, 19). Pán Ježiš však
vyučoval ľudí, že takéto počínanie je nanaj
výš bláznivé, lebo „život človeka nie je z jeho
majetku“ (Lk 12, 15). Jakob hovorí: „Každý
dobrý dar pochádza od Otca svetiel“ (Jk 1,
17).
4. Pýcha sociálna – spoločenská. Prejavuje
sa v národnej či rasovej nadradenosti, alebo
v triednej či spoločenskej nadradenosti, kde
si ľudia pyšne zakladajú na svojej rase, na
spoločenskom postavení... Biblia však poukazuje na to, že ide o hriech. Pred Bohom sme
všetci rovnakí (Rim 10, 12).
Biblia preto poukazuje, že hriech pýchy je
koreňom mnohých hriechov; je najväčším
kameňom úrazu na ceste do kráľovstva
Božieho; je hriech, ktorý Boh nadovšetko
nenávidí: „Ohavnosťou je Hospodinovi každý
pyšného srdca...“ (Pr 16, 5). „Boh sa pyšným
protiví – len pokorným dáva milosť“ (1P 5,
5). Nik s pyšným srdcom, ktorý odmieta svoju
závislosť na Božej milosti, nevojde do nebeského kráľovstva. Preto prosme, aby nám Pán
dal pokorné srdce.
Zo série „Sedem smrteľných hriechov“
pripravil Darko Kraljik

Pokora
Učme sa odkrývať tajomstvo života v pokore. Musíme vždy spozornieť, keď nás Božie
slovo vedie a chce formovať náš život touto
duchovnou cnosťou.
V spoločnosti je pokora nepríťažlivá, nenosí
sa. Akoby sme ju nepotrebovali, zaobídeme
sa bez ľudí tohto typu. Pokora, nevýrazná
hodnota vnútorného života, akosi neoslovuje. Spoločnosť o pokoru nestojí, nesúťaží sa
o ňu. S pokorou sa nevyhráva, neprideľujú sa
jej ocenenia.
Ľudia sa dobiehajú, utekajú jeden pred
druhým, predbiehajú a závidia si, povyšujú
sa a ani nezbadajú, že sa od seba vzdialili.
Nemajú si čo povedať, obávajú sa zdôveriť
a otvoriť svoje vnútro. Život spoločenstva
chudobnie, ľudská vzájomnosť chladne.
Dokonca sa tak môže stať aj v zborovom
spoločenstve. Človek ani hneď nemusí
postrehnúť, že jeho vnútro bolo infikova-
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Pokora sa ľuné, nakazené
ďom javí niepovyšovaním
„Ako vyvolení Boží, svätí
kedy fádnou
sa. V modlitbe
bezmocnosmyslí na krásne,
a milovaní, oblečte teda srdečné
ťou.
etické hodnoty
Božieho zákomilosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, Zdá sa, že
pôsobením
na, aj sa pokrotkosť, trpezlivosť“ (Kol 3, 12)
pokory sa nič
chváli a osobne
nemení, nepoďakuje za
pozorujeme
svoju výnirýchle, viditeľné zmeny. Lenže život v pokore
močnosť: „Ďakujem, že nie som ako ostatní
je darom, Pán nám pokoru vrelo žičí, lebo
ľudia...“ Ale táto farizejova vďaka život nepodvodník stále láka a pokúša absurditou
posúva dopredu. Zastavil sa, nemôže rásť.
pýchy: „Otvoria sa vám oči a budete ako
Pýcha ani povyšovanie nikomu neslúži k obBoh.“ Preto denne pracujme v novej a
nove života. Boh sa nemôže priznať a ujať
sviežej dôvere so Slovom: „Ako vyvolení
človeka, ktorý je z vlastného rozhodnutia
Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné
ničený pýchou. Aj drobné, v podvedomí
milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť,
nenápadné povyšovanie sa je zlé, je hrietrpezlivosť“ (Kol 3, 12).
chom rovnako ako každá iná nafúkanosť a
Bez denného pokorenia sa neurobíme najvystatovanie sa.

Pokora, alebo pýcha?

menší pohyb správnym smerom, a vôbec
nenaplníme kráľovský príkaz Pána Ježiša.
Naopak, začneme ľudí triediť ako neživé
veci. Budeme ich hodnotiť a posudzovať
podľa zovňajška, podľa vonkajších prejavov, povrchne. Dovolíme si robiť sebecký
výber: ten áno, prípadne aj on, ale ten ďalší
je zbytočný, nepotrebný. Alebo dokonca:
tamten mi môže byť ukradnutý. V dôsledku
takéhoto triedenia a výberu medzi ľuďmi
si ani v našich zboroch nemusíme všimnúť,
že evanjelium nás predsa oslovuje všetkých,
sme vyzývaní k znášanlivosti, ba ešte viac,
k jednomyseľnosti. Všetci spoločne sa
máme opásať pokorou. Opasok pokory
pred nami otvára nové, nečakané možnosti.

Lebo pokora nie je bezmocnosť, pokora má
najbližšie k moci, tej, ktorá prevyšuje každú
mocnosť sveta: „Pokorte sa pod mocnú ruku
Božiu!“ Pokorný človek pod zvrchovanosťou
Božej moci sa môže na Božej moci výrazným spôsobom podieľať. A to znamená, že
nikdy nebude škodiť rozvoju života. Nebúra
a neničí. Všetci si môžeme overovať Pavlovu
skúsenosť: Rovnako ako apoštol zistíme, že
moc, ktorú dostávame od Pána, je na budovanie a nie na borenie. Zmocnenie pokorou
účinkuje a pôsobí v cirkvi na ľudí dlhodobo,
liečivo, terapeuticky. Premieňa a formuje
aj tie najmenšie negatívne, často ukrývané
emócie a postoje.
J. Stupka

Ježíš se zcela pokořil a vydal
Co pro tebe znamená Getsemane?
Jako věřící v Ježíše Krista následujeme to, co
Ježíš říkal, a to, co se dozvídáme od postav,
které se kolem Něj pohybovaly. Jednou
z nich byl také Petr, jehož odvážná víra mu
umožnila chodit po vodě, aby mohl jít za
Ježíšem, který kráčel po moři.
Ale když Petr uviděl vlny, které kolem něj
stoupaly, začal se potápět a najednou tento
nebojácný učedník propadl panice a vykřikoval: „Pane, zachraň mě!” (Matouš 14, 30).
Je úžasné vidět, jak mu byl Ježíš blízko, jak
k němu přistoupil a řekl mu: „Ty malověrný,
proč jsi pochyboval?” (Matouš 14, 31)
Nemylte se, Pán se nesmál, když tato slova
promlouval k Petrovi. Byl velice smutný
z nevěry svého blízkého přítele a naléhal:
„Proč jsi o Mně pochyboval Petře? Cožpak
nejsem Všemocný Pán?“
Chci s vámi mluvit o krizi a těžkostech, které
jsou před námi a o tom, jak bychom jim měli
čelit. Podobně jako Petr se můžeme směle
pohybovat ve víře již mnoho let, než přijde
krize, která způsobí, že svůj zrak upřeme na
naše podmínky. Zhoršující se okolnosti v nás
mohou vyvolat paniku, aby nás zachvátily, a
my si začínáme myslet, že se utopíme. Přesto
je Bůh po celou dobu v našem dosahu. Je
tak blízko těm, kteří vzývají Jeho jméno. Jednou jsem Pána žádal, aby mi ukázal, jak mám
ze svého života odstranit nevěru a modlil
jsem se: „Pane, jak mám odstranit tuto horu
ze svého srdce. Jak zbavím svou duši všeho,

co jí brání v přístupu k Tvé zázračně fungující
moci?” Mnozí si myslí, že jsou “imunní”
z toho důvodu, že kráčeli s Ježíšem dlouhou
dobu a On skrze ně mnohé učinil, ale to
není pravda. Pán mi pošeptal: „Jestliže chceš
zvítězit nad všemi pochybnostmi a vším
strachem, je tu místo, kam musíš jít.“ Nevím,
jestli jsi měl takovou zkušenost, ale já věřím,
že to místo je v Getsemane (a zde nemyslím
fyzické místo geograficky určené). Jde o
místo, kde od našeho Pána, našeho Boha,
můžeme obdržet odpovědi. Ano, Getsemane byla zahrada, kam se Ježíš šel modlit, když
byl zdrcen tíhou své zkoušky a přemáhal Jej
Jeho kalich hořkosti (Mt 26, 36-40). Vyplakal
se před Otcem ze všech svých nejhlubších
bolestí a právě tam zvítězil v bitvě nad každou zlou mocností. To je místo, kde všechny
potíže musí uposlechnout Jeho Slovo. Možná se s Ním budeš muset setkat na místě plném slz, ale dojdeš vítězství. Když se Kristus
modlil v Getsemane, ukazoval svým lidem,
jak mají získat moc nad všemi satanskými
mocnostmi. Je známo, že když se učedníci
snažili vyhnat démony z chlapce poté, co
byli vysláni a dosáhli velkých věcí, tito pekelní
duchové se jim vysmívali a ani dnes to není
jiné. Ale démoni utekli, jen když se na scéně
objevil Ježíš. Jedinou moc, kterou uznávají, je
zkroušené srdce a zlomený duch a to je to,
co víme o Ježíši.
Byl tak pokorný a tolik soucitný a přitom
vždy poslušný Otce tím, že se zcela pokořil
a vydal. On chce, abychom byli jako On a
proto žádal, aby nám byl dán Duch Svatý.
Nyní uvažuj o Ježíšově modlitbě v Getsemane: „Má duše je smutná až k smrti” (Mt 26,
38). Tady máme prohlášení, které v zásadě
říká: To je mimo mé chápání, a jestli to bude
pokračovat, zabije mě to. Pak řekl: „Otče
můj, je-li to možné, ať mne mine tento kalich” (Mt. 26, 39). Modlil ses někdy v silné
agónii s horkými slzami kanoucími po tváři?
Křičel jsi někdy k Bohu se zcela zlomeným

srdcem? Slyšeli andělé tvůj pláč a přišli ti na
pomoc tak, jako to dělali pro Ježíše?
V Getsemane vidíme Ježíše několikrát
v duchovní agónii: Slzy, prosby, přímluvy
a ponížení. Ano, každý z těchto způsobů je
duchovní epizodou, která nakonec vede k
místu neuvěřitelného zjevení. Jako následovníci Krista víme, že zažijeme stejné věci jako
On. I když nám Bible neukazuje odpověď
Otce, víme, že On už odpověděl a to je
důvod, proč šel Ježíš na kříž. Ježíš je nám
příkladem v čase krize a v takových časech
bychom se měli modlit jako On - s vírou, která hory přenáší a s vědomím, že Bůh všechny
naše slzy sčítá. Podobně jako On,
I my se máme modlit za vysvobození a žádat
Boha o východisko. Samozřejmě, že toto
není každodenní zkušenost na naší cestě
s Pánem. Spíše je to naše setkávání se s Ním
a konfrontace v době, kdy jsme ohledně
nějaké věci u konce. V tomto okamžiku se
přestaneme dívat na naše okolnosti a začínáme vylívat svou duši před Pánem. A uprostřed toho všeho věříme tak, jako Ježíš, že
Bůh nás miluje a chystá se nám zjevit něco
úžasného skrze naši zkoušku. Ve všem, čemu
dnes čelíš, a navzdory všem obavám světa, ti
Pán připomíná: „Jdi do Getsemane”, protože
On chce, abys zažil nebe na zemi. Chce,
abys zažil to, co mohou udělat ve tvém
životě zodpovězené modlitby. Chce, abys
odtamtud odešel vítězně. Nezříkej se “vln
života” a nedívej se na “bouři”, ale dívej se na
Toho, kdo mohl bouři a moře ztišit. Zpívávali
jsme takovou starou píseň:
„Miluji toho muže z Galileje, vykonal pro
mne tak mnoho. Odpustil mi moje hříchy
a dal mi svého Ducha Svatého.”
Modlím se za to, aby ses připojil(a) a spolu
s ostatními zpíval(a) tato slova, protože ukazují, jak jsme se stali vítězi a obdrželi věčný
život, zatímco jsme tady na zemi. Ježíš je tím
mužem z Galileje!
Salman Hasan
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Zamyšlení

Co znamená smrt pro tebe?
Památka zesnulých je svátek, který donutí
naši společnost připomenout si život svých
drahých a milých, ale také je to svátek, který
mnohé donutí navštívit místo odpočinku
zesnulých a přemýšlet o věčnosti a o tom,
co je po smrti. Kdosi jednou zjistil, že jsou
jen dvě věci, v nichž jsme si všichni rovni:
smrt a daně. Ten člověk měl vlastně pravdu
jen napůl, protože někteří lidé se dokážou
daním vyhnout: buď najdou skulinku v zákoně, anebo dost nevydělávají. Úplně rovni
jsme si jen ve smrti. Každý umírá. Bible říká:
„Každý člověk jednou umírá, a potom
bude soud“ (Žd 9, 27).
Většina světa předstírá, že smrt neexistuje.
Rádi mluvíme o mrtvých jako o těch, co se
„rozloučili“ , „odešli“, „vydechli“. Nemáme
rádi slovo „smrt“. Vypadá tak konečně, nezměnitelně, beznadějně. Na svou smrt člověk nerad myslí, protože v každém z nás je
touha žít. Přesto před fyzickou smrtí nikdo
nemůže úplně utéct. Žijeme v době, kdy
mnozí vydělávají právě na tom, že prodávají
produkty, aby člověk oddálil stárnutí a utekl
hrobníkovi z lopaty a tím oddálil okamžik
odchodu z tohoto světa.
Elizabeth Kübler–Rossová objasňuje stádia,
kterými projde většina z nás, když se dozví
tu nejhorší diagnózu:
1.Stádium šoku: „Pane Bože!“
2.Stádium popření: „To nemůže být pravda!“
3.Stádium hněvu: „Proč právě já?“
4.Stádium smlouvání: „Ušetři mě, Bože, a
udělám pro tebe cokoliv.“
5.Stádium deprese: „Je po všem. Už se nemám nač těšit.“
6.Stádium smíření: „Čím bych mohl naplnit
zbývající dny mého života?“
7.Stádium vyrovnanosti: „Nemá smysl bojovat proti neodvratitelné skutečnosti.“
Pravdou je, že naše stárnutí začíná momentem zrození. Jen úžasně vzrušující období
dětství a dospívání a stresová zátěž středního věku to na chvíli přehluší. Jsme jako
hypochondr, na jehož náhrobku stojí:
„Čekal jsem to, ale ne tak brzo!“ Jak stárneme, zjišťujeme, že máme více let za sebou,
než před sebou.
Začínáme se modlit se žalmistou:
„Nauč nás počítat naše dny, ať získáme
moudrost srdce“ (Žalm 90, 12).
Dnes není populární o smrti mluvit, protože
to donutí člověka přemýšlet o jiných věcech, než nám media nabízejí. Přesto dříve
či později si musíme zodpovědět tuto důležitou otázku: Co pro nás znamená smrt?
Pro dlouhodobě nemocné je to vysvobození. Pro unavené je to odpočinek; pro
trpící je konec bolestí; pro mnohé může být
nečekaná smrt velkou tragedií a nespravedlností. Pohřby a odchody lidi, kteří jsou nám
drazí a které milujeme, nás donutí myslet na
smrt ne všeobecně, ale osobně: Co pro mě
a pro tebe znamená fyzická smrt?
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1. Co znamená smrt pro některé lidi?
není pádem do neznáma, ale přechodem
Pro některé lidi může být smrt
na lepší místo, které připravil Ježíš pro kažABSOLUTNÍ KONEC.
dého, kdo v něho věří.
Většina lidí v naší ateistické společnosti
Dále pro ty, kteří umírají v Pánu, smrt není
nevěří v Boha a zapírají skutečnost existenztráta, nýbrž ZISK.
ce života po smrti. Pro ně je život jako film:
Apoštol Pavel řekl v listu Filipským 1, 21:
Má začátek, děj a potom se objeví jedno
„Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro
malé stovíčko: Konec. Tito lidé říkají, že
mne zisk.“ Aby smrt byla pro nás ziskem, je
smrtí nebo hrobem všechno končí, proto
podmínkou, aby životem byl pro nás Krisnemají zájem myslet, kde budou trávit
tus. Kdo miluje Boha, neztratí, spíš získává:
věčnost.
Odpuštění hříchů, naději a věčný život.
Před několika lety chtěl jeden ateista zdůAbychom mohli umírat v Pánu, musíme žít
raznit, že pro něho je smrt absolutní konec.
pro Něho.
Tak si dal napsat na náhrobní kámen slova:
Známý Francouz Blaise Pascal pevně věřil
Jsem vyšňořený, ale není kam jít. Jak ironické
v existenci života po smrti. Těm nevěřía přitom jak smutná slova. Dnes je mnoho
cím jeho doby, kteří se jeho víře posmívalidí, pro které smrt znamená konec: Konec
li, říkával: „Jestliže já věřím, že existuje žicesty, naděje, konec radosti, konec užívaní
vot po smrti a na smrtelné posteli dejme
si, prostě konec života. Happy-end (šťastný
tomu zjistím, že není, neztratím nic; ale
konec) charakterizuje mnohé konce filmů,
jestliže ty věříš, že život po smrti neexisžel ne mnohé konce životů. Smrt je svým
tuje, a pak se ukáže, že ano, ty jsi ztratil
způsobem drama, kdykoliv se s ní člověk
všecko, kdežto já jsem všecko získal.“
setká. Ale Bůh, který člověka stvořil, říká, že
Milí přátelé, tak to je i s námi:
smrtí všechno nekonči. Smrt není konec
Smrtí buď ztratíme všechno, nebo získáme
všeho, i když mnoho lidí, by si to přálo.
všechno. Záleží na našem postoji k Ježíši
Pro jiné může být fyzická smrt VELKÁ
Kristu: Jde buď o postoj víry a její přijetí,
ZTRÁTA.
nebo o nevěru a odmítnutí Krista.
Ztráta vždycky bolí a vnímáme ji jako nePro ty, kteří umírají v Pánu, smrt není
spravedlivou. Přesto fyzická smrt je svým
zlem, ale dokonce je BLAHOSLAVENzpůsobem demokratická: Čeká na každého
STVÍM.
člověka. Ať je bohatý či chudý, ať je mladý
„Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví,
či starý. Spíš o životě se dá říci, že není fér.
kteří umírají v Pánu“ (Zj 14, 13).
Smrt však může být obrovskou ztrátou pro
Slovo blahoslavenství znamená blaženost
člověka, který žije jen pro sebe. Smrtí ztratil
nebo štěstí. To nejhorší, co se nám může
nejen to, co nashromáždil, ale také lidi kostát, může Pán Bůh obrátit v štěstí a blaželem sebe i naději a smysl života a dokonce
nost. Smrt nemusí být jen tragedií, může
i sám sebe.
být triumfem. Smrt nemusí být krokem
Pro mnohé je smrt nutné zlo, které je
do neznáma nebo do tmy, ale může být
potkalo.
vstupem do světla a do věčného obecenství
Možná se někdo z vás ptá: Odkud se vzala
s Bohem v nebi. Umírat v Pánu znamená
smrt? Kdo za to může? Bible odpovídá:
vědět, kam jdeš po smrti, a vědět, co tě
„Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa
čeká. Umírat v Pánu znamená jít k Němu.
hřích a skrze
Milí přátelé, žihřích smrt; a tak
vot zde na zemi
smrt zasáhla
nekonči smrtí, ať
„...blahoslaveni mrtví,
všechny, protože
tomu věříme či
všichni zhřešili“
kteří umírají v Pánu.“ (Zj 14, 13) nevěříme. To je
(Ř 5, 12). Mzdou
skutečnost, ktehříchu je smrt.
rou nemůžeme
První člověk zhřezměnit. Smrt je jen
šil a smrt je jen následek hříchu. Není to
tečkou, po které následuje další věta. Chcezlo ani nějaký trest, které Pán Bůh dal, smrt
te-li, aby v té další větě zářilo slovo nebe,
si člověk vybral sám. V Kristu Ježíši, který
pak tam neexistuje jiná cesta, než skrze
zvítězil nad smrtí, máme možnost skrze víru
Ježíše Krista.
v Něho si vybrat možnost žít s Ním na věky.
„Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta ces2. Co znamená smrt pro ty, kteří umírají
ta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci
v Pánu?
než skrze mne“ (J 14, 6).
Pro ty, kteří umírají v Pánu, smrt není ab„Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo
solutní konec, ale NOVÝ ZAČÁTEK.
Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na
Ježíš Kristus ujišťuje zaslíbením každého, kdo
něm zůstává“ (J 3, 36).
v něho věří: „Amen, amen, pravím vám, kdo
Věřte tedy v Krista a potom smrt pro vás
slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal,
nebude konec, ale bude začátkem, nebude
má život věčný a nepodléhá soudu, ale přeztrátou, ale ziskem věčného života, nebude
šel již ze smrti do života“ (J 5, 24).
zlem, ale blahoslavenstvím.
Smrt pro křesťana není absolutním koncem,
N. Lica, kazatel BJB Karlovy Vary

Blaze těm, kdo umírají v Pánu

Spravedlivý z víry bude živ
Proč ateistické Česko slaví svátek
zesnulých?
Pohled na hřbitovy po celé zemi je v této
době úžasný. Hroby upravené a ověnčené
neskutečným množstvím květin a všelijakých dekorací. Okrášlené různými barevnými věnci a na mnohých nechybí dokonce
ani dárky a jiné památné předměty. Nebylo
by na tom nic tak divného, kdyby naše
země nebyla na seznamu ateistických zemí.
Ptám se proto: Jak to jde dohromady?
V poslední době jsem byl nucen o tom
s Biblí v ruce přemýšlet více, než kdykoli
jindy a věřte mi, byl jsem konfrontován
s několika protiklady, které mi nedávaly
smysl. A o výsledek toho všeho bych se
spolu s vámi dnes v této úvaze podělil.
Jako ateistická země slavíme svátek zesnulých proto, že v tom svém ateismu
nedokážeme potlačit NEJISTOTU. Něco
vyznáváme, k něčemu se hrdě hlásíme, za
něco dokonce i bojujeme, ale když přijde
na lámání chleba, vyjde na povrch naše
nejistota. Jakýsi pocit, že tomu nemusí
být až tak přesně, jak jsme říkali, nebo si
mysleli. Posuďte sami: Náš národ má plná
ústa toho, že Bůh není. Tzn., že po smrti je
všemu konec. Že člověk přestává existovat,
že žádná duše neexistuje a tudíž nikam
nejde. Tělo se rozpadá v prach a není žádná
naděje na shledání. Začátek listopadu to
ale i srdce nejzarputilejšího ateisty popírá.
Kupuje kytičku a směřuje na hřbitov. Proč,
ptám se? Odpověď nejednoho člověka
bývá: Protože vzpomínám na své blízké,
kteří odešli. A vzpomínka přece nepopírá
ateismus. Já se ale ptám: OPRAVDU?
Opravdu vzpomínka na naše milé není
v protikladu s ateismem? Pokud je všemu
u hrobu konec, jak je tedy možné, že dcera
nemůže na svou matku zapomenout
a neustále jí na hrob nosí kytičky i v době,
kdy je už starší než její matka, když zemřela?
Stejně tak třesoucí se stařeček sedí u hrobu
svých rodičů s živou vzpomínkou na to, co
bylo...! Přitom rodiče se zdaleka nedožili
věku, který má nyní On. My však na ně
zapomenout nemůžeme. Vnímejte: Celá
desetiletí zkrášlujeme hroby našich milých
a ne a ne se smířit s jejich odchodem.
A jak jistě víte, není to v této době zdaleka
levná záležitost. My ale neváháme do toho
investovat. A víte, co nás k tomu žene?
Je v nás totiž něco, co odmítá UMŘÍT.
Odmítá se nechat přesvědčit ke lži. Odmítá
být manipulováno vědou a ďáblovými nástrahami. Proto milý čtenáři, až uvidíš někoho, jak jde s kytičkou na hřbitov a pláče u
hrobu, vzpomeň si, že právě tím potlačuje
ateismus. Protože se nemůže a nechce ani
po letech smířit s tím, že u hrobu je všemu

konec. Lidská duše se s tím nedokáže smířit
i přes všechna přesvědčení, která jsou jí po
desetiletí vnucována.
Jako ateistická země slavíme svátek zesnulých proto, že se v tom svém ateismu
nedokážeme vyrovnat s posmrtní TMOU.
Při pohledu na hřbitovy máte pocit, že se
díváte na osvětlená velkoměsta. Pomalu
nenajdete hrob, na kterém by nehořela svíčka. A to celá léta. A celá desetiletí. Světlo,
a zase světlo a hlavně světlo. Otázka, která
mne nenechává v klidu v těchto dnech zní:
Proč? Co tu naši ateistickou zemi k tomu
vede? Proč ji ke vzpomínce na své milé,
kteří opustili tuto zemi, nestačí věnečky,
kytičky a jiné suvenýry? Proč ještě světlo?
K čemu, když zesnulého uložíme do rakve
bez jakýchkoliv otvorů, jimiž by světlo proniklo a navíc rakev, kterou uložíme do hrobu, necháme přikrýt pomalu dvěma metry
černé hlíny? Chápete ten kontrast? Přesto
i ateista zapaluje svíčku dál. A to
i tehdy, když zesnulého nechal spálit a
popel rozprášit po louce nebo do moře.
NIKDE NIC, ale potřeby světla ne a ne se
zbavit. Víte proč? Protože ateismus se ani
v naší zemi nedokáže vyrovnat s posmrtní
tmou. Ano, ať si říkáme během života, co
chceme, ať věříme čemu chceme, když
přijde na lámání chleba, dáme vedle nejistoty najevo i svou nevyrovnanost s posmrtní
tmou. Nedokážeme si totiž představit, že
by naši milí odešli do tmy! Že bychom žili
na této zemi pod sluncem, které nám svítí
a které nás hřeje a naši milí zesnulí odešli
do říše tmy a chladu. S tímto pocitem, jak
jistě vidíte, nedokáže nic udělat ani ATEISMUS. A tak čtenáři drahý, až ode dneška
uvidíš někde na hřbitově hořet svíčku za
zesnulého, ať se v tobě rozhorlí Boží duch
v tomto směru. Jsme to my, kdo musíme

lidem kolem nás svázaných v duchu ateismu dosvědčit tu pravdu, která se zjevila v
Písmu. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a Božství, které jsou neviditelné,
lze totiž od stvoření světa vidět. Když lidé
přemýšlejí o jeho díle, nemají výmluvu.
Jako ateistická země slavíme svátek zesnulých proto, že z toho svého ateismu
nemůžeme vytěsnit Spasitele. Mám na
mysli všudy přítomné kříže. Ten prostředek,
na kterém Pán Ježíš Kristus přinesl spásu
všemu lidstvu. Jsme národem ateistů, ale
bez kříže zdá se, není smrt akceptovatelná.
Dokonce nemusíme jít ani na hřbitov. Kříž
vztyčujeme klidně u frekventované dálnice
nebo silnice, kde vyhasl život našeho blízkého. A k tomu kříži se klidně celá desetiletí
vracíme. I zde se nutně zvedá otázka: Proč?
Proč vedle květin, úprav hrobů a světla ještě
KŘÍŽ? Nezdá se vám to divné? Tady máme
černě na bílém fakt, že ateismus byť by byl
sebevětší a sebe-zarytější v mysli člověka,
nemůže se postavit tomu, co v něm vyznává
jeho duše. Naše duše totiž ví, že kříž není
symbolem smrti, ale symbolem ŽIVOTA.
Symbolem SPÁSY, kterou Pán Ježíš Kristus
přinesl každému člověku. Ať se k tomu
postavíme jak chceme, ať o kříži máme
jakékoliv představy, pravda je taková, že ON
nám dodnes hlásá ono východisko z hříchu.
Protože na něm zůstaly přibité nepravosti
každého z nás. Stačí si přijít pro odpuštění,
které na něm bylo Božím Synem vydobyto.
Ano, kříž dodnes hlásá téměř u každého
hrobu a silnice, že tu je stále BOŽÍ MILOST
a že už tady na zemi a pouze tady na zemi
je SPÁSA. A tak se v závěru této úvahy
ptám: Nebylo by škoda žít dál v umělém
a klamném ujištění, když svým životem
a jednáním tvrdíme opak?

Alois Boháček, kazatel BJB Aš
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Z historie

Římský císař Karel IV.
...a český král Karel I. v jedné osobě. Zemřel 29. 11. 1378, ale jeho
myšlenky zůstávají dodnes živé.
Jeho životopis, který napsal v latinském jazyce, můžeme dnes číst
v češtině a při jeho čtení máme
dojem, že se jedná o dobrou teologickou literaturu. Mnoho jeho
myšlenek se uskutečnilo. Byly vyryty
do dřeva, vytesány do kamene, do
zlata. Při procházce Prahou máte
možnost vidět jeho myšlenky, máte
je před sebou - Pražský hrad, svatovítská katedrála a jiné. Můžete procházet místy, kde ještě na počátku
jeho vlády orali sedláci pole
a vinaři sázeli vinice. Karlovi bylo
těchto pozemků líto.
Viděl, že mohou přinášet víc a lepší
ovoce než jen zrní nebo zeleninu.
Jeho myšlenka je spjata s Novým
městem Pražským. Toužil, aby se Praha stala hlavním sídelním městem římského císařství a vyrovnala se Paříži, německém Bonnu či
jiným městům. V Bonnu byl Karel korunován římským císařem. Nové
město Pražské bylo i místem řemeslníků, obchodníků, úřadů, ale
nezůstalo jen při tom. Žádný český král nepostavil tolik chrámů a
klášterů jako Karel IV.
U rakve svého otce v Lucemburku se přihlásil k českému národu.
Proto je pokládán za největšího Čecha. Od jeho doby nepovstal
v Praze větší král, císař, prezident, který by se vyrovnal Karlovi IV.
a který by osobně zanechal nevídané, možná i nedoceněné památky. Netvrdím a nebudu tvrdit, že on byl člověkem bez poskvrny.
I na něm spočíval hřích, jako na každém člověku. Měl však svoji
představu, jak hřích odčinit. Chtěl svůj hřích odčinit tím, že stavěl
kostely a to nejen v Čechách, ale téměř všude, kde prožil nějaký

Boží div. Byl věrný církvi, ačkoliv
s mnohými věcmi nesouhlasil, zejména s představiteli církví. Nesouhlasil s jejich zaměřením na hmotné
věci, s jejich hříšným životem. Měli
být vzorem těm, kterým kázali, ale
často tomu bylo naopak.
Ve Vídni působil zbožný a vynikající
kazatel Konrád Waldhauser.
Karel IV. ho pozval do Prahy
a v Praze již zůstal až do smrti. Kázal studentům v latině a němčině.
Žel, na jeho kázání chodili jen Češi,
kteří tyto jazyky ovládali, studenti
a němečtí obyvatelé. Mezi těmito
posluchači byl i Jan Milíč z Kroměříže. Po Waldhauserově smrti se
stal Milíč jeho nástupcem, ale kázal
v českém jazyce. Milíč byl později
nazván otcem české i evropské
reformace.
Otázka zní: Začala by u nás husitská reformace, kdyby nebylo Karla IV.? Osobně o tom pochybuji.
Reformace by jistě přišla, ale odkud? Kdo by stál na počátku reformace, kdyby nastala? Na to neznám odpověď.
Na počátku reformace, jak ji dnes známe, stáli podle mého názoru
nepochybně Konrád Waldhauser, Karel IV. a Jan Milič z Kroměříže.
Jistě, že někteří se mnou nebudou souhlasit. Od svého pohledu na
reformaci u nás neustoupím. Našli bychom i jiné Boží svědky. Jan
Hus byl na počátku 15. století jen pokračovatelem a nad jiné. Jan
Hus chtěl zbožnost (která již v Čechách rašila) posunout dál a tak
reformace nastala u nás i jinde.
V jejím čele stál Mistr Jan Hus. Jistě by se našli svědkové evangelia,
kterým bychom mohli toto reformační prvenství také připočítat, ale
toto hledání ponechám jiným.
Vlastimil Pospíšil

Na začiatku bola pokora
V období rozhodovania sa ohľadom môjho
životného partnera som prešla mnohými fázami. Bojovala som sama so sebou, s módnymi trendmi, s tým, čo som videla okolo seba.
Išla som od fázy typu: „len nech je to láska na
prvý pohľad!“ (citová oblasť), cez takú: „hlavne, aby bol vysoký“ (fyzická príťažlivosť), až
po fázu: „veď je to jedno, tak či tak sú všetci
rovnakí.“ A poviem vám, v mnohom má posledný výrok pravdu. Väčšina mužov je totiž
viac zameraná na ciele ako na vzťahy. Muž
zväčša nevidí, čo má žena na sebe (kým to nie
je niečo, čo mu vadí), nevšimne si nový účes.
Aj tu sú, samozrejme, výnimky. No veľa vecí
majú muži spoločné. Pretože sú mužmi.
Rovnako my ženy máme mnoho spoločného.
Poväčšine sa rozhodujeme citmi, nie zdravým
rozumom. Sme slabšie, citlivejšie, zvládame
viac vecí naraz, hoci menej dokonale.
A tak som rozmýšľala, čo je to podstatné, to
najdôležitejšie pre vzťahy, to, čo robí rozdiel
medzi ľuďmi. Akého muža vlastne hľadám
a akou ženou by som mala byť aj ja? Videla
som mužov takmer dokonalých, ktorým sa
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rozpadli manželstvá. A videla som takých,
ktorých potenciál bol na začiatku nízky, a
vyšvihli sa nad ostatných. Hovorí sa, že za silným manželom je skvelá manželka. Aj na tom
niečo bude. Ale v zmysle: ak žena podporuje
muža, muž môže neuveriteľne vyrásť.
Čím som dlhšie v manželstve, tým jasnejšie mi
z tohto všetkého vychádza jedna vec: nedala
by som do ohňa ruku ani sama za seba. A ani
za môjho manžela. Ale viem, že kým ja som
ochotná meniť sa podľa Božích princípov
a kým je ochotný aj môj muž, náš vzťah má
šancu vytrvať. Ak sme obaja dosť pokorní na
to, aby sme si uvedomili, že sami nič nezmôžeme, máme šancu – každý sám, aj ako manželia – rásť na Boží obraz. Božie slovo hovorí:
„Boh, ktorý pôsobí vo vás, povzbudí k tomu
vašu vôľu a dá vám silu premeniť ju v činy“ (Fil
2, 13). Ide iba o to, či sme dostatočne pokorní na to, aby sme Mu to dovolili.
Nie je podstatné byť dokonalým na začiatku.
Ja nie som dokonalá. Takže ak by som si hľadala niekoho dokonalého, určite by on nehľadal mňa. No bola som ochotná prijať svojho

muža takého, aký je, prijať v pokore samu
seba a meniť sa na Božiu podobu. A presne
to robí aj on. A potom nám to spolu klape.
Lýdia Podobná

Svědectví

On je silný
Pravidelne sa zúčastňujem konferencií Ženou
podľa Božieho srdca – vynechala som len
prvé (v tom roku som mala štátnice). Spočiatku som vypomáhala s drobnými prácami
– ukladanie stoličiek, lepenie plagátov,... No
keď som zhruba pred desiatimi rokmi dostala
pozvanie pomôcť s registráciou, ešte som
netušila, že Pán Boh pripravuje pre mňa novú
službu, v novom tíme.
Musím sa priznať, že prvé stretnutie v tíme
bolo pre mňa dosť zmätočné – išla som naň
s úplne inou predstavou. Bola som ochotná
pomôcť organizátorkám s registráciou účastníčok a to bolo všetko. No namiesto toho
som mala spolu s nimi premýšľať o téme,
o rečníčkach ... Dosť som sa tejto predstavy
desila. Prečo ja? Ja sa tam nehodím? V tom
čase som viedla inú službu – deťom a mladým a do ďalšej som sa už nechcela zapájať.
Spracovať prihlášky žien na konferenciu, to
sa dá, ale nič viac. A keď ma vyzvali k tomu,
aby som sa modlila, povedala som, že ja sa
za toto určite modliť nebudem. Dnes mi to
s odstupom času pripadá už smiešne, ale vte-

dy to bol vo mne veľký zápas.
Hneď večer po stretnutí som to
povedala Pán Bohu na modlitbách. A ostala som v očakávaní
na Neho (no v presvedčení,
že mám pravdu a správne sa
rozhodujem povedať na túto
službu nie).
V ten večer Pán Boh hovoril ku
mne a ja som mu v poslušnosti
povedala svoje ÁNO. Vedela
som, že On je Ten, ktorý má
pre mňa túto službu. S odstupom času si uvedomujem, že
Pán Boh veľmi vybudoval môj
život aj cez túto službu. Mohla
som vidieť mnohokrát moje
(naše) obmedzené možnosti, ale nevyčerpateľné Jeho možnosti a zdroje. Zažili sme
spoločne veľa zápasov, ale mohli sme vidieť,
ako Pán Boh zabezpečuje, ako sa stará, aký
je mocný, verný v svojom Slove, ako mení
životy, ako sa dotýka... Keď sme my slabí,
On je silný v nás. Stále viac a viac si môžem

uvedomovať Jeho závislosť od Neho.
Som vďačná Pánu Bohu za Jeho dielo, ktoré
sa rozhodol konať tu na Slovensku v životoch
žien a je to Jeho milosť, že k tomu môže
používať napríklad aj konferencie, ktoré sú
pripravované naším OZ Abigail.
Zuzka Jarabová, OZ Abigail

Důvěřuj Mu
Přemýšlím nad tím, zda jsou andělé zmateni všemi těmi starostmi a úzkostmi těch, kteří se hlásí k víře v Pána
stvoření. Těmto nebeským bytostem musí připadat jako urážení Boha to, že si děláme starosti, jako bychom
neměli pečujícího Otce v nebi. Jaké rozpačité otázky si andělé musí klást mezi sebou: „Oni nevěří tomu
Jedinému, který je miluje? Neřekl jim, že zná všechny jejich potřeby? Nevědí snad, že nás Otec posílá starat se
o ně v časech nebezpečí? Nevěří, že Ten, který krmí ptáky, ryby, celé zvířecí království, je nasytí a oblékne? Jak
se můžou trápit a starat, když vědí, že Bůh má veškerou sílu a bohatství a může naplnit potřeby všeho stvoření?
Jak Ho můžou obviňovat z opomíjení, jakoby nebyl věrný svému Slovu?“ Ptáci zpívají, zatímco my si stěžujeme
a mluvíme o strachu a úzkosti. Lilie na poli stojí vzpřímeně ve své slávě, zatímco my vadneme a krčíme se před
tím nejmenším větrem protivenství. Krásně to vystihuje následující báseň: Ptáci tě veselou písní kárají,
květiny tě učí, že špatné je trápení. „Hlavu vzhůru,“ vrabec cvrliká. „Tvůj Otec mě sytí! Přemýšlej, milé dítě, jak
Svou péčí věrně zahrnuje tě.“ „Neboj se, On oblékl sedmikrásku i blatouch,“ šeptají květiny, „tak proč bys měl
být bázlivý?“ Starostmi se nesužuj, aby netížily tě. Zdvojnásobil bys problémy a trápil tím i druhé.
Máš svého nebeského Otce. Důvěřuj Mu!
David Wilkerson

Největší přikázání
Jeden zákoník se Ježíše otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání v zákoně je
největší?“ Ježíš mu odpověděl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí“ (Matouš 22, 35).
To je největší a první přikázání. Kontext tohoto verše je zákoník, který chtěl Pána přivést
do rozpaků otázkou: „Mistře, které přikázání
v zákoně je největší?“ Co asi čekal, že Pán
odpoví? Desatero má deset přikázání. Kterému z nich dává přednost Bůh? Zákoník myslí,
že Ježíš se touto volbou nechá nachytat. A že
zjistíme, ne čemu vlastně Ježíš dává přednost,
ale hlavně co si dovoluje říct, že je druhořadé.
V tom byla ta past. Dovolit si ignorovat část
desatera, to je neodpustitelné. Zákoníci totiž
ve svém výkladu rozlišovali a rozdělovali

přikázání na „lehká a těžká“. A já se ptám:
„Můžeš milovat Boha i dnes, když rozděluješ
Boží přikázání na nejdůležitější a druhořadé?
Proč by nám Bůh dal druhořadá přikázání?“
Jenže Pán Ježíš všechny překvapil, když shrnul
první polovinu desatera, zaměřující se na
vztah s Bohem. Místo aby řekl, Sabat je tím
nejdůležitějším, řekl: „Pokud chcete nějaké
pořadí, tak zde je máte, řeknu vám, o čem
je Desatero. Je o lásce k Bohu a k bližnímu.
Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Místo, aby mluvil o povinnosti, pravidlech,
nařízeních, normách, mluvil o lásce k Bohu.
Chcete vědět, co je nejdůležitější pro Boha?
Abyste ho milovali.
Milí přátelé, není větší věc, než abychom také
milovali Boha. Jak ho máme milovat? Ne tro-

chu, ne na polovinu, ne občas, ne jenom když
život jde bez problémů. Máme ho milovat na
100%. Máme ho milovat se vším, co máme.
Do této lásky máme aktivně zapojit: celé
své srdce, duši a mysl.
Mysl je naším intelektuálním a myslícím centrem a také centrem našich sklonů a postojů.
Srdce je zdrojem našich myšlenek a činů.
Duše je centrem našich citů. Milovat Boha
celou svojí myslí – znamená více Jej poznávat.
Milovat Boha celým svým srdcem – znamená
více zakoušet Jeho lásku. Milovat Boha celou
svojí duší – znamená sloužit Jemu.
Bůh chce, abychom Ho milovali celou osobností. Člověk si nemůže nechat nic pro sebe.
Boží láska je bezpodmínečná, a proto ani
člověk nemůže klást Bohu podmínky.
-NL
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Ohlasy

Dojmy zo zájazdu na Zakarpatskú Ukrajinu
Čriepky účastníka konferencie seniorov v Račkovej doline v roku
2016, ktorý absolvoval zájazd na Zakarpatskú Ukrajinu. Termín
zájazdu 9. 9. 2016 do 11. 9. 2016.
Veľká vďaka Bohu, že nám dal brata Vasila Vološčuka, ktorý nezištne
so skupinou organizátorov znovu zorganizoval zájazd, tentoraz
veľmi náročný, ale i duchovne obohacujúci.
Stretli sme sa z rôznych častí Slovenska i z Česka a z rôznych zborov, najmä baptistických, ale aj z iných cirkví – Apoštolskej i Cirkvi
bratskej. V tomto spoločenstve prevládala láska a priateľstvo bez
nedorozumení.
Hlavná náplň programu bola návšteva baptistických zborov na
Zakarpatskej Ukrajine. Navštívili sme zbory v Užhorode, Mukačeve
i Svatave a dedinský zbor Klačanov. Vyzdvihujem veľmi dobre zorganizovaný program. Vo všetkých zboroch nás čakali zástupcovia
miestnych zborov so svojimi kazateľmi.
Brat kazateľ Kondor – predseda baptistov
Zakarpatskej Ukrajiny – nás sprevádzal vo
všetkých zboroch, ktoré sme navštívili. Zbory
nám preukázali veľkú lásku a pohostinnosť.
Vo všetkých sme absolvovali bohoslužby
s miestnymi kazateľmi a veriacimi, ktorí sa
zúčastnili v požehnanom množstve. Tu slúžili
i naši kazatelia – brat Szőllős a Pálkovács.
Všetky kázne boli zrozumiteľné pre obe strany, keďže brat Kondor prekladal plynule zo
slovenčiny do ukrajinčiny a opačne.
Bohoslužby začínali presne, boli veľmi živé,
doplnené spevom so sprievodom klavíra.
V zbore, kde nemali klavír, spievali bez sprievodu, živo a bez spevníkov, mladí i starí. Spevom nášho novovytvoreného seniorského spevokolu sme k programu prispeli aj my.
Spoločné modlitby boli zamerané na jednu tému a úvod bol veľmi
stručný, takže sa potom mohlo zapojiť mnoho modlitebníkov.
Zhromaždení sa každý deň zúčastnilo hojné množstvo bratov
a sestier, najmä zo strednej generácie, ako aj mládeže a detí. Do
zhromaždenia prichádzali dôstojne oblečení a slúžiace sestry mali
hlavy zakryté šatkou.
Vo všetkých zboroch mali nové priestory, prípadne boli práve v pro-

Boh koná aj dnes! Dosvedčujú to i príbehy zmenených
životov detí a mladých ľudí, ktoré sa Vám dostávajú
v knižnej podobe do ruky. Som veľmi rád, že brat Jožko
Kováč nám všetkým na povzbudenie napísal túto knihu.
Je to kniha nielen o zmenených životoch, ale aj o rokoch
modlitieb a verného zvestovania Božieho slova. Túto
knihu sa oplatí prečítať, lebo nám pripomína, že Boh je
živý a koná!
/ Jozef Fraňo

é
Skuthoyčn

príbe

ezien
a princ
princov
malých

Príbehy jasne ukazujú, že už veľmi malé deti sú otvorené
pôsobeniu Ducha Svätého. Kniha vypovedá o tom, že toto
rozhodnutie sprevádza človeka celý život. Toto je veľmi
povzbudzujúce. Zo svedectiev vyplýva, že rozhodnutie dieťaťa
o prijatí Pána Ježiša ako osobného Spasiteľa si často vyžaduje
niekoľko nových potvrdení platnosti tohoto rozhodnutia. Aj ja
som to tak prežíval.
/ Ing. Blahoslav Číčel, DrSc.

váč
Jozef Ko
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cese prestavby, ako i klubovne pre rôznorodú
činnosť, miestnosti pre deti a mládež, jedáleň
a kuchyňu, parkoviská a v okolí park s trávnikmi.
Všetko to vybudovali v chudobnej oblasti
z milodarov, vďaka svojpomoci a veľkej obetavosti.
Musím vyzdvihnúť úžasnú lásku a pohostinnosť vo všetkých zboroch, ktoré sme navštívili.
Stretli sme sa aj s bratom kazateľom z východnej časti Ukrajiny, z oblasti, kde sa bojuje,
ktorý nám hovoril o ťažkom živote
tamojších ľudí a veriacich. V tejto
oblasti je veľa baptistických zborov
a veriaci z celej Ukrajiny sa pripojili
k finančným zbierkam pre týchto
ľudí, ktoré boli použité hlavne na
naplnenie ich základných životných
potrieb.
Zakarpatská Ukrajina, ktorá má 1,2
milióna obyvateľov, prešla v minulosti veľkými historickými a politickými
zmenami. Viac ako dve desaťročia
bola súčasťou Československa a môžeme byť hrdí na to, čo naše národy
v tejto krajine vybudovali. Pri prehliadke mesta Užhorod sme mohli
vidieť významné budovy, školy, parky, aleje stromov, ulice, ale i potomkov Čechov a Slovákov, ktorí dodnes hovoria naším jazykom.
Musíme poďakovať sestre, ktorá nám v češtine robila sprievodkyňu
a z vlastnej vôle nás sprevádzala až na hranicu a zariadila i zrýchlený
prechod hranicou domov.
Informácie o možnostiach pomoci pre Ukrajinu je možné nájsť na
ústrediach cirkví v Česku i na Slovensku.
Milan Žiaran

Nová kniha z Detskej misie
Občianske združenie Detská misia vydalo pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku na
Slovensku a v Čechách knihu Jozefa Kováča Skutočné príbehy malých princov a princezien. Autor (zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Detskej misie) v nej zachytáva 20 skutočných
príbehov detí, ktorých duchovnú zmenu a duchovné zápasy prežil spolu s manželkou
Ľubicou počas svojej služby deťom a mladým ľuďom. Kniha je vhodná pre deti, dorast,
rodiny (domáce stíšenia), ľudí hľadajúcich orientáciu v živote a pre všetkých pracovníkov
s mladou generáciou. Túžba autora: Čítajte srdcom.

Ohlasy
Zacielení muži, dievčatá
nad korále a to,
čo máme v krvi
Konferencia pracovníkov s mládežou (KPM)
je jedným z projektov Tréningového centra
Kompas a jej víziou je školiť, inšpirovať a
pomáhať mládežníckym vedúcim pri výchove ďalších nasledovníkov Krista v Cirkvi.
Tento rok KPM zažíva vymodlený rozkvet.
Prvýkrát vo svojej 24-ročnej histórii sa počas
roka neodohrala len jedna konferencia, ale
tri. Spolu zasiahli vyše tisíc účastníkov a
plány sú ešte odvážnejšie. Prvá z konferencií
sa odohrala v aprílovej Žiline. Keďže KPM
je zameraná hlavne na vedúcich mládeží,
dorastov, skupiniek a iných služieb v rámci
domácich zborov, cítili sme potrebu oddeliť
týchto vedúcich od ostatných účastníkov,
aby vyučovanie na KPM mohlo byť presnejšie smerované priamo na ich potreby. Aby
však aj ostatní fanúšikovia KPM mohli rásť
a zažívať spoločenstvo, vytvorili sme ďalšie
dve konferencie o pár mesiacov neskôr.
Téma tohtoročnej KPM Klasik niesla názov
„Máš to v krvi”. Rozprávali sme sa o dvoch
„typoch” krvi, ktoré máme. V tele nám totiž
kolujú gény našich pozemských otcov, ale čo
je ešte dôležitejšie, vďaka Ježišovi máme
v krvi aj gény nášho nebeského Otca.
V prvej časti konferencie sme sa učili o identite, láske, potešení a mieste, teda o štyroch
charakteristikách otcovstva, ktoré chce náš
Nebeský Otec dokonale naplniť. Vychádzali
sme z Matúšovho evanjelia 17. kapitoly
a hovorili sme, dobrých daroch, ale aj o
problémoch, resp. dôsledkoch, ktoré môžu
vzniknúť, ak niektoré z týchto štyroch oblastí
naši pozemskí otcovia nedokázali naplniť.
V druhej časti konferencie sme sa na hlavných programoch mohli učiť od šiestich
rôznych pastierov. Snažili sme sa pochopiť,
ako máme odovzdávať Otcovo pastierske
srdce ľuďom, o ktorých sa staráme. Počúvali
sme napríklad o tom, ako byť pastierom vo
vlastnej rodine, ako otvoriť svoj domov pre
naše ovečky, akú silu majú príhovorné mod-

litby, či ako sa starať o ľudí v bolesti a v tme.
Ďalšie dve dcérske konferencie, KPM extra,
sme zamerali špecificky na mužov a dievčatá.
Odohrali sa simultánne v septembri a trvali
intenzívnych 24 hodín.
Mužská konferencia prebehla v Liptovskom
Mikuláši a bola zameraná na mužov od
15 do 23 rokov. Jej názov bol “Zacielený”.
Muži vychádzali zo Skutkov apoštolov, kde
ľud položil Petrovi a apoštolom otázku:
“Mužovia, bratia, čo máme robiť?” Snažili sa
apelovať na správny životný smer, mužskú
aktívnosť namiesto pasivity a cielené nasledovanie Krista. Vatra, kebaby a lukostreľba
boli dôkazom stretnutia výlučne mužského
osadenstva. Dievčenská konferencia s názvom “Nad korále” sa uskutočnila v Prešove
a jej cieľová skupina boli dievčatá vo veku
13 až 23 rokov. Dievčatá sa spolu pozreli na
tri zložky svojich životov, na seba samy a na
hodnotu, ktorú majú vďaka Stvoriteľovi, na
Ježiša, ktorému sa oplatí zveriť svoj život do

rúk, a na ľudí okolo nich, ktorým môžu svedčiť. Na dievčatá čakali aj príjemné prekvapenia ako piknik v záhrade, kaviareň či spoločné pozorovanie východu slnka, ktoré spravili
z “Nad Korále” neopakovateľný zážitok.
Oboch KPM extra sa dokopy zúčastnilo
takmer štyristo účastníkov a my máme vieru,
že tam sa to nekončí. Veríme, že KPM nie je
len konferenciou, ale kristocentrickým hnutím, ktoré mení Slovensko. Sny sú ešte väčšie.
Budúci rok plánujeme totiž až štyri konferencie! Téma, cieľová skupina a miesto zatiaľ
ostávajú tajomstvom, ale tajomstvom nie je
naša potreba vašich modlitieb a spoločného
zápasu za túto krajinu. Budeme veľmi radi,
ak sa stanete súčasťou hnutia KPM. Vaše
povzbudzovanie mladých ľudí vo svojom
okolí, aby sa KPM zúčastnili, a vaše modlitby
sú pre nás cennou pomocou v boji za Konferenciu pracovníkov s mládežou 2017.
Za KPM tím Katarína Pončáková

Prosím, odpusť!
Nedávno Hanka, moje tretie dieťa, vystrájala
jedna radosť. Nechala si bicykel v strede
cesty, tak som jej ho kázala odložiť. Odmietla. Poslala som staršieho Jakubka, aby
ho odložil on. Keď k nemu konečne dorazil,
Hanka urobila strašnú scénu, že nech sa ho
ani nedotkne. Jakubka som odvolala a poslala som pre bicykel znova Haničku.
Znova odmietla. Skoro som z jej reakcie
odpadla. Ona ho neodložila, ale nedovolila
ani nikomu inému, aby ho odložil.
Nechala som deti nastúpiť do auta s tým,
že cestou domov túto situáciu vyriešim.
Zvyčajne stačí párkrát sa nadýchnuť a vyslať
rýchlu modlitbu. Toto ale bol ťažší oriešok.
Bez trestu sa to obísť nemohlo. Tak som

sa jasne vyjadrila, že doma z toho budú
vyvodené dôsledky. Samozrejme, tieto Hanička znáša zo všetkých detí najťažšie, takže
spustila sirénu veľmi vysokých, hlasných
a neutíchajúcich tónov.
Až to Mareček, náš najstarší, nevydržal
a asi po ôsmom raze opakovania Hanička
vyrozumela z jeho slov toto: „Hanička, ja
zoberiem tvoj trest za teba. Stačí, ak ma
o to poprosíš. Vieš, ja trest dokážem vydržať, ak to bude nutné.“
Verte či neverte, trvalo mu ďalších päť
minút, kým Hanička pochopila, že to myslí
vážne. A asi ďalších desať minút, kým ho
bola ochotná poprosiť.
Bolo to neuveriteľné! Marek bez akejkoľvek

protislužby z jej strany bol ochotný
a pripravený vziať jej trest na seba.
A napriek tomu sa dosť dlho zdalo, že ona
nie je schopná tomu uveriť a poprosiť ho. A
zdalo sa, že jej v tom bráni iba pýcha.
Nakoniec všetko dobre dopadlo. Bicykel
sme odložili, Hanka zostúpila zo svojho
piedestálu, poprosila Marečka o pomoc
a mňa o odpustenie. A Mareček zvládol ten
drobný trest, keďže som to všetko nemohla
nechať len tak.
Len ja som ešte veľmi dlho rozmýšľala nad
tým, či aj my nie sme natoľko zatvrdení či
azda pyšní, že nie sme schopní povedať
jednoducho: „Prosím, odpusť!“
Lýdia Podobná
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Úvahy

Hospodinu se budeš klanět
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc
a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel,
„neboť mi byla předána a mohu ji dát,
komu chci. Když se mi pokloníš, bude to
všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je
psáno: „Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Lukáš 4,5–8
Je zajímavé, že ďábel nejdřív pokouší hladového Ježíše proměnou kamení v chleba.
Když neuspěje, slibuje mu veškerou moc
a slávu světa a zdá se, že za to mnoho nechce. Vyžaduje uctívání a klanění. Z našeho
lidského pohledu to nevypadá až tak strašně, ale z Božího pohledu je to obrovský
hřích. Klanět se někomu či něčemu jinému
než Bohu je modloslužba a Bohu se oškliví.
A přece je celý Starý zákon plný modloslužby a nemůžu si nalhávat, že se jí někdy

nedopouštím i já. V mém případě je to
honba za pocitem, že toužím být dokonalá
matka a manželka. Vše uklizeno, navařeno,
děti čisté a poslušné za všech okolností...
Že je můj přístup špatný, poznám podle
toho, že jsem nervní a nepříjemná na své
okolí, když nevypadá domácnost dle mých
představ. Což se bohužel děje dost často,
protože s dvěma malými dětmi to „celé
nějak nezvládám“. Ráno, když vstanu, je
to ještě dobré. Pomodlíme se, zazpíváme
jednu, dvě chvály, přečteme něco z Bible to už začíná problém, protože mi do toho
neustále vstupuje 3letá dcerka. V hlavě
mám harmonogram, co se musí ten den
stihnout. Už během následující hodiny je mi
ale jasné, že se dostávám do skluzu a nestihnu ani polovinu věcí, které jsem si předsevzala, že musím stihnout. Mojí modlou se
stala domácnost a touha mít vše v pořádku
a mít vždy teplý oběd. Ty věci samy o sobě

Kazatelské Trio
Byl jsem požádán, abych napsal něco o
našem výjezdu z května 2016. Kazatelské
Trio je skupina kazatelů z karlovarského
kraje - Alois Boháček (BJB Aš), David Sláma
(BJB Cheb1) a Nick Lica (BJB Karlovy Vary).
Pomáhají nám (a bez nich bychom nemohli
sloužit): zvukař David Žibrický, řidiči Josef
nebo Tomáš Hrůza a v neposlední řadě
Radek Boháček, který hraje na trumpetu
a kahon.
Po pěti letech Kazatelského kvartetu jsme
od roku 2016 „Kazatelské trio“ a letos jsme
se vydali na misijní cestu do Rumunska,
kde mají dva z nás kořeny. Jsme kazatelé,
kteří rádi zpívají a chválí Boha i hudebními
nástroji, a protože víme, že povzbuzení
hudbou někdy dokáže lidské srdce jinak
oslovit, pořádáme tyto koncerty spojené s krátkým slovem, které lidem přináší
pohlazení a povzbuzení ve víře a našemu
Bohu slávu. Jednou za rok přepneme
na rumunský jazyk, jak v kázání, tak i ve
zpěvu a užíváme si s našimi posluchači
rumunské písně a atmosféru domova, kde

jsme vyrostli. Záměrně navštěvujeme malé
sbory, kde často nejsou hosté, abychom
tam přinesli radost a naději, kterou máme
v našem Pánu. Letos jsme navštívili sbory
okolo Aradu, byly to vesnické sbory: Macea,
Socodor, Fantanele a Širia. Naše služba
v těchto sborech byla velmi vítaná a vážená.
Vždy přijde hodně lidí. Po cestě jsme se zastavili a posloužili v Bratislavě na Palisádách,

kde jsme měli koncert
česky. Náš repertoár
neobsahuje mládežnické
moderní chvály, ale mají
trochu jiný formát a styl.
Zpíváme o tom, co jsme
sami prožili - že Kristus je
jediná naděje světa a cesta ke spáse pro každého
člověka, který
v Něho věří.
Nick Lica, kazatel BJB
Karlovy Vary
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nejsou špatné, ale hrozné je to, co se mi
stalo v postoji k těm věcem. Z mého vztahu
k dětem a manželovi zmizela bezpodmínečná láska a já jsem generál, který prostě
jen řídí svoji jednotku a nesnese odpor.
S hrůzou jen sleduju, co to dělám.
Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť
nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím (Římanům 7,15). Když konečně činím
pokání, uleví se nejen mně, ale i mému
okolí. Nemůžu uvěřit tomu, co se mi stalo.
Podlehla jsem klamu a myslela si, že „to
nějak půjde bez lásky“. Ale stále zas a znovu se vracím k tomu, co řekl Ježíš.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás,
i vy se milujte navzájem. Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým (Jan
13, 34–35).
Markéta Matoušková

Návštevy

Štipka spomienok
Dávna túžba bratov Vasila a Ivana Vološčukovcov uskutočniť zájazd na Ukrajinu
so seniormi, ktorí sa stretávajú na chate
v Račkovej, sa tohto roku naplnila. Jej príprave venovali náležitú pozornosť. Okrem
korešpondencie viackrát osobne rokovali
s kazateľmi tamojších zborov. Mimoriadnu
ústretovosť preukázal vrchný presbyter
v Zakarpatskej oblasti brat Ivan Kondor.
Prvá zastávka bola v Užhorode pri modlitebni, ktorú iba tohto roku omietli zvonku,
hoci sa v nej schádzajú od roku 2003.
Predtým sa zhromažďovali v nevyhovujúcich prenajatých priestoroch. Dnes je to
trojpodlažná budova a počet miestností

okrem sály je aspoň dvadsať. V suteréne
majú jedáleň s kuchynkou. Do jedálne je
samostatný vchod zo záhrady, aby mohli
2x do týždňa podávať stravu bezdomovcom, ale chodia sem aj chudobní z radov
vlastných členov. Predtým tu bol močiar, ale
bratia pozemok prijali ako Božie požehnanie. Verili, že čo Pán požehná, je požehnané
na veky. Verili tak, ako to vyjadril v piesni
J. Procházka: „Pán Boh kráča cestou tajemnou
a k divu pojí div. Raj světa tvoří dlaní svou,
kde temno vládlo dřív.“
V rozbehnutom rozhovore na záhrade som
oslovil jeden manželský pár, ktorý prišiel
neskôr a zboku načúval vrave. Brat mi povedal: „Mám 63 rokov a som pastor v neďalekom zbore. K dôchodku si privyrábam
šoférovaním. S manželkou sa nám narodilo
sedem dcér a sedem synov. Sme asi tristočlenný zbor a koľko máme mužov, toľko
máme kazateľov. V zbore je každý zapojený
do niektorej z aktivít.“
V piatok nás vítala a v nedeľu odprevádzala na cestu domov - až na colnicu, kde
pracujú jej žiaci, sestra Iryna Hojdášová
z Bruntálu v Čechách. Je v Užhorode profesorkou češtiny a slovenčiny. Ochotne sa
nám venovala a v krátkosti nás oboznámila
s históriou Zakarpatskej oblasti.
Druhá zastávka bola v Svaljave. Zastavili
sme pred modlitebňou. Opäť údiv. Na
rozsiahlom pozemku ohradenom kvalitným
plotom, honosný vstup do kultúrneho
domu, ktorý naši bratia odkúpili, keď sa
podnik, ktorému patril, dostal do hospodárskych ťažkostí. Dispozičné riešenie
budovy nevyhovovalo potrebám miestneho

zboru, ale bratia sa pustili do úplnej prestavby budovy. Z polovice je už upravená,
no ešte je potrebné vynaložiť mnoho námahy, kým všetko dotiahnu do zdarného
konca. Zbor sa každým rokom rozrastá, čo
potvrdzuje správnosť rozhodnutia kazateľa
Ivana Kondora, ako aj celého zboru.
Pri návštevách dvoch zborov v Mukačeve
a zboru v Kľačanove sme videli rovnaký
stav. Všade je vysoká rozostavanosť. Robia
veľa v duchovnej aj v sociálnej oblasti.
Je tam veľa detí z chudobných rodín a naši
bratia sa im venujú. Do zhromaždenia prichádzajú s týmito deťmi aj niektorí rodičia
a zbory rastú. Nás zaujímalo, ako sa starajú
o starých ľudí. Kazateľ nám odpovedal,
že sa nachádzame v mladom zbore, ktorý
vznikol v Mukačeve práve preto, že
nastal prílev nových duší. Že medzi
sebou nemajú starých, odkázaných na
opateru.
Pri novej modlitebni pokračujú stavbou
ďalšej budovy, ale tu vytvárajú iba nové
triedy na vyučovanie nových členov.
Kazateľ Timotej povedal, že ich problém je zvládnuť prílev ľudí zo sveta.
„Prichádza k nám veľa brigádnikov.
Keď sme začínali stavať modlitebňu,
pomáhali nám aj brigádnici z Hermanoviec, z okresu Vranov nad Topľou.
Aj s prešovským zborom CB máme
veľmi dobré vzťahy. My sa totiž nerozdeľujeme na baptistov a Bratskú cirkev.
Okrem toho máme v pláne vybudovať
samostatný rodinný dom pre mladú rodinu, ktorá sa rozhodla prijať k svojim dvom
deťom ešte desať chudobných detí, o ktoré
sa nemá kto starať.“
Pán Boh riadi naše úmysly. On žehná našej

práci a môžeme vyznať,
že práca v Pánovi nie je
márna. Odkaz apoštola
Pavla Filipskému zboru:
„Radujte sa v Pánovi
vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! ...
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude
strážiť vaše srdcia a vaše
mysle v Kristu Ježišovi.“
Prijímame toto slovo, akoby bolo písané pre nás.
V každom zbore nás pri
lúčení kazatelia vyzývali
k spolupráci. Sú presvedčení, že by to bolo
prospešné pre nás aj pre nich.
Na spiatočnej ceste v autobuse sme s hlbo-

kým pocitom vďaky za všetko, čo sme videli
a počuli, spomínali, že sme získali viac, ako
sme mysleli.
Presvedčilo nás to o veľkej Božej láske
rozliatej v ľudských srdciach. Videli sme,
že tých, čo sa k Bohu s láskou vinú, zahŕňa
darmi svojej milosti. Že požehnanie Božie
patrí tým, ktorí poskytujú prijaté dary iným.
Nie sú záhaľčiví, ale snažia sa svoje povolanie a vyvolenie urobiť pevným, aby nikdy
neklesli.
Rozišli sme sa s novým pohľadom na seba,
na bratov a na prácu, ku ktorej nás Pán
zmocňuje, aby sme šírili Božiu slávu. Za
všetko patrí dobrorečenie a sláva, múdrosť
a vďaka, česť, moc a vláda nášmu Bohu na
veky vekov. Amen.

Michal Barger
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Ze sborů
25 let služby Dětské misie v České a Slovenské republice
Již téměř 80 let si Bůh používá Dětskou
misii (originální anglický název Child
Evangelism Fellowship® - CEF) k tomu,
aby doručil poselství o své lásce a záchraně v Pánu Ježíši Kristu k dětem po
celém světě.

Dětská misie je biblicky orientovaná celosvětová mezidenominační organizace, která
prostřednictvím znovuzrozených křesťanů
naplňuje tři základní cíle:
1/ přinést evangelium dětem, které jej dosud
neslyšely,
2/utvrzovat je ve víře pravidelným vyučováním,
3/začlenit je do nejbližšího církevního sboru.
V letošním roce uplynulo 25 let od okamžiku,
kdy byla Dětská misie (DM) oficiálně registrována v tehdejší ČSFR.
Historie CEF se začala psát na počátku minulého století ve Spojených Státech. Její zakladatel,
Jesse Irvin Overholtzer, vyrůstal v křesťanské
rodině. Když byl ve svých dvanácti letech Božím slovem obviněn z hříchu a hledal pomoc u
své matky, uslyšel jen strohou odpověď: „Jsi na
to ještě moc malý.“ Přijal Krista až na studiích.
Později, když už byl pastorem, četl v jednom
kázání Charlese Spurgeona větu: „Dítě ve věku
pěti let, které je dobře vyučováno, může opravdově uvěřit a být znovuzrozeno stejně jako
dospělý.“ Aby si ověřil túto prohlášení, začal
pastor Overholtzer vyučovat děti a viděl, jak
Pán Bůh mění jejich srdce. V roce 1937 založil
CEF, která s postupem let dorostla v největší
světovou evangelizační společnost se zaměřením na děti.
První misionáři CEF přišli do
Evropy už brzy po II. světové
válce. Mezi nimi byla i Mildred
Droppová (Loucká). Působila
v Československu od září 1947,
ale po necelých dvou letech
ji komunistické úřady vypověděly ze země. Za tuto krátkou
dobu se podařilo přeložit velké
množství textů, dovézt první
názorné pomůcky, navázat
první kontakty. Na její práci
mohla v r. 1967 navázat Trudy
Kuhlmanová. I přes nebezpečí
na hranicích dovážela literaturu,
pomůcky, navazovala kontakty,
organizovala tajné kurzy. Jedna
příhoda velmi přesně vystihuje Trudinu službu a
lásku ke ztraceným dětem. Když jednou přejížděla hranici s autem naloženým flanelografy a
jinou literaturou, celník ji zastavil a chtěl vidět
kufr. Začal velmi pečlivě prohlížet materiály. „To
je propaganda!“ zvolal. Trudy, skoro o polovinu
menší než on, se na něj podívala svýma upřímnýma očima a sladce řekla: „Ale to je dobrá
propaganda!“
Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po všem,
co jim o práci s dětmi předala. V roce 1968
Trudy zorganizovala kurz pro pracovníky
z Československa v rakouském Saltzerbadu,
na kterém vyučoval také evropský ředitel CEF,
br. Sam Doherty. O rok později se podobný
kurz v utajení konal v hotelu Rudá hvězda
v Hrubé Vodě u Olomouce. Od roku 1970
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byly pod hlavičkou Kostnické jednoty
organizovány podzimní jednodenní
konference pro pracovníky s dětmi
v Praze, na které se po léta sjížděli
účastníci z celého Československa.
Po revoluci začal br. Doherty znovu přijíždět a vyučovat. Na kurzu
v Olomouci (1990) byla ustanovena
sekce pro práci s dětmi při Misijní snaze
zvaná „Evangelium dětem“. V roce 1991
uzrálo rozhodnutí registrovat DM jako občanevropský ředitel CEF
Sam Doherty

ské sdružení napojené na světovou organizaci
CEF. Centrem se stala Bratislava a národním
ředitelem byl jmenován br. Jozef Kováč. Po
rozdělení země byla v roce 1993 registrována
DM v ČR s centrem v Příboře. Vedením služby
byla pověřena s. Libuše Pavelková, která s manželem Františkem obětavě sloužila až do konce
roku 2008. Současným ředitelem slovenské
DM je br. Michal Fraňo, ředitelem české DM
br. Zbyšek Šikula.
Přesto, že se při rozpadu
ČSFR v roce 1993 z jednoho
týmu Dětské misie staly dva
samostatné, do dnešního
dne zůstaly pevné vazby, přátelství a intenzivní spolupráce. Dobře funguje výměna
literatury, kterou usnadňuje
jazyková blízkost. Oba týmy
se pravidelně setkávají na
různých školeních a konferencích. Modlí se spolu a za
sebe navzájem. Na slovenské
straně je více pracovníků
a Dětská misie má veliké
požehnání v úžasném táborovém středisku v Časté.
Výhodou je také to, že DM sídlí v hlavním

městě a může se opřít o větší počet
křesťanů a sborů na celém území
Slovenska. Česká DM se více potýká s ateismem v České republice a
její početně menší tým nemá velké
možnosti rozvíjet misijní službu
na celém území České republiky.
Požehnáním pro celou zemi i pro
mnohé jiné země Evropy a světa bude
internetová aplikace pro korespondenční
kurzy, která vznikla přičiněním českého týmu.
DM má několik typů programů. Těmi nejdůležitějšími jsou 5 denní kluby a Kluby dobré
zprávy. Jsou to asi hodinové programy, které
oslovují děti evangeliem uzpůsobeným jejich
věku a sděleným v jejich prostředí (na sídlištích, hřištích, v bytech, školách nebo veřejných
prostorách). Tyto aktivity doplňuje služba
korespondenčních kurzů a letních táborů. DM
rovněž vydává množství literatury a pomůcek
pro vyučování. Nedílnou součástí služby DM
je příprava učitelů na seminářích, šestidenních
kurzech „Efektivní vyučování dětí“ (EVD)
a tříměsíčních Vzdělávacích a výcvikových
institutech.
Služba DM se opírá o velké množství dobrovolných pracovníků. Ti kromě práce ve svých
zaměstnáních a sborech vedou Kluby dobré
zprávy, vyučují na kurzech EVD, vedou korespondenční kurzy, jsou vedoucími na táborech,
pomáhají jako letní misionáři, překládají a slouží
Pánu mnoha jinými způsoby. Součástí týmů
DM jsou i ti, kteří se za službu mezi dětmi
modlí nebo na ni finančně přispívají (DM je
financována z darů věřících). Za všechny spolupracovníky jsme velmi vděčni a modlíme se
za další.
Za dvacet pět let byly v obou zemích z moci
Ducha svatého prostřednictvím DM osloveny
statisíce dětí. Mnohé z nich přijaly Pána Ježíše
za svého Spasitele během osobních rozhovorů
či korespondenčních kurzů.
Děkujeme za to Pánu Bohu spolu s žalmistou
Davidem:
„Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám
chválu, o všech divuplných činech tvých chci
vypravovat.“ (Žalm 9, 2)
Prosíme, modlete se za tuto službu. Vždyť dětí,
které ještě nikdy neslyšely zvěst evangelia, je
v obou zemích více než 1,5 milionu.
Ing. Zbyšek Šikula, ředitel DM v ČR
www.detskamisie.cz

Zo zborov

Prázdne škatule

Na konci prázdnin mávame každoročne
v Miloslavove slávnosť „DEŇ OBCE“. Býva
pestrý program a súčasťou býva aj nejaká
atraktívna výstava v našom malom múzeu.
Je to vlastne „ Remeselný dvor“, v ktorom
sa nachádza Podunajské múzeum. Okrem
stálej expozície sme tam mali už výstavu
nožov, klobúkov, figurálnej keramiky, obrazov a fotografií. Tento rok na 10. výročie
náš zbor po dohode s bratom kazateľom
Lapčákom a obecným zastupiteľstvom
zrealizoval niečo neobvyklé. Bola to výstava a prezentácia Biblií. V sobotu 27.
augusta k nám dorazili spolu s Bibliami
dva manželské páry, manželia Lapčákovci
a ich verní pomocníci Spišákovci z Prešova.
Hoci kvôli nedostatku miesta nemohli byť
vystavené všetky exponáty zbierky brata

Lapčáka, aj tak
to bola obsiahla
výstava vzácnych
Biblií, z ktorých
najstaršia má 400
rokov. Boli vystavené rukou písané zvitky hebrejskej Tóry na
koži (pergamen)
a replika zvitku
proroka Izaiáša
(dĺžka necelých
osem metrov),
ktorý objavili
nie tak dávno
v roku 1947, či hlinené nádoby, v akých sa
vtedy zvitky uchovali. Brat Lapčák vyhotovil
množstvo hlinených tabuliek s popisom
v starovekých jazykoch, napr. až z čias Abraháma, ktoré vzbudili obdiv mnohých náv-

to však prezentácia mŕtvych artefaktov, veď
Božie Slovo je živé v každej dobe. Tomu
veríme a to môžeme každodenne prežívať.
Návštevníci si mohli Bibliu odniesť domov
– vystavili sme totiž dve škatule plné Biblií
s nápisom „ZADARMO“. Ako to vnímali
návštevníci, ktorí sa s Bibliou stretli možno
prvý raz v živote? To zatiaľ nevieme, ale potešujúca je skutočnosť, že po
skončení výstavy zostali
len prázdne škatule.
Biblie si odniesli návštevníci a my sa chceme
modliť za tých, ktorí
budú toto živé Slovo
čítať, aby bližšie spoznali
Boha. Radi by sme to
videli u iných, ale nástojčivo sa natíska otázka:
Keďže máme doma veľa
Biblií, od detských po

števníkov. Mohli ste si
dokonca odniesť ručne
vyrobenú pohľadnicu
s tematikou výstavy
a sami si vyhotoviť
odtlačok repliky starovekých pečatidiel s menami postáv z doby
proroka Jeremiáša,
ktoré sa našli v Izraeli

len prednedávnom a Biblia ich
mená výslovne
spomína. Sestry
si obliekli dobové kostýmy a tak
vnášali do celej
prezentácie ducha doby dávno
minulej. Nebola

rôzne preklady s komentármi, používame
ich a čítame ako závet určený nám?
Alebo sú len dekoráciou v knižnici či na poličke? Odpoveď si musíme dať každý sám.
Vytvoriť si takú zbierku vyžaduje čas, zanietenosť a obetavosť.
Ďakujeme Pánovi, že poveril touto službou
brata Lapčáka, a jemu ďakujeme, že ju verne
koná.
V. Malý
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Sestrám a nabídka

Poselství ke Dni modliteb 2O16
Na jedné konferenci se diskutovalo s Nancy
Murphyovou, která je dnes ředitelkou Familylife Today, o tématu násilí, páchaného
na ženách.
Ta diskuze probíhala v 90. letech a v tehdejším tradičním Chorvatsku to bylo nové
téma. V provedeném výzkumu se zjistilo, že
64 % chorvatských venkovských žen věřilo,
že je správné, aby je jejich manželé zbili,
„když si to zaslouží“.
Nikdy je nenapadlo, že žádná lidská bytost
si „ nezaslouží“, aby ji někdo bil. Tato informace mě trápila a přemýšlela jsem, jak by
malá baptistická církev mohla tak obrovský
problém změnit. Konec konců, Chorvatsko

žilo v jakémsi společenském ghettu, které
na ně komunismus uvalil, a trvalo už 50 let.
Byla tu malinká církev bez jakýchkoliv zdrojů. Církev neměla ve společnosti prakticky
žádný vliv. Ptala jsem se Nancy, kde začít.
„To je snadné,“ odpověděla Nancy. „Když
se vaše církev neodvrátí od jedné každé
týrané ženy a když jí ukážete, že Ježíš chce,
aby byla svobodná, pak bude tato církev
brzy známá jako soucitná církev.“
Ukázalo se to jako nejlepší možná rada, jak
zasáhnout nějaké společenství. Funguje
to lépe než všechny propracované marke-

Světový den modliteb
Milé sesrty, žijeme v době, kdy je většina z vás přetížená povinnostmi v práci, rodině i ve sboru. Abychom mohly žít život v radosti,
kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, musíme dobře rozdělovat čas.
To není nic nového. Je to mé přání pro vás, abyste vstupovaly do
věcí, ke kterým jste vedeny Duchem Svatým.
Nadšeně objevovaly Boží vůli v každodenním životě. To je záruka,
že budete prožívat radost navzdory všemu, co se kolem vás děje.
Tímto vás chci také vybídnout k přípravě Světového dne modliteb
baptistických žen, který se koná každoročně první listopadové
pondělí, to je 7. listopadu 2016.
V některých sborech připravují tento den v malém obecenství, v jiných ho připravují jako setkání celého sboru, kde sestry slouží tímto
programem, v jiném sboru se schází jen malý počet sester a přidávají se k velikému zástupu modlících sester po celém světě.
Pán Bůh ví o každém místě, protože je všudypřítomný a chce slyšet
i naše volání. Jsme pozvané, abychom povstaly a zářily. Letos je
kladen důraz na ,,obecenství“. Jsme vyzývané k tomu, abychom
odrážely světlo, kterým je Pán Ježíš Kristus v našem obecenství,
které se pak šíří do okolí. Lidé kolem nás žijí ve tmě se zraněním,

tingové postupy. A je to také neuvěřitelně
snadné pro církev jakékoli velikosti, kdekoli
na světě. Není v tom žádné tajemství. Je
to biblické. Nejsme povolány k tomu, abychom filozoficky nebo politicky přemýšlely
o velkých záležitostech.
Ježíš nás povolává jako svědky. Jeho církev
je Jeho výkladní skříní, ve které je v každé
situaci možný lepší život, vždyť Bůh je zde
Pánem.
Ksenija Magda, prezidentka Odboru sester
SAB (2O15 – 2020)

Z odboru
sester

zneužíváním, smutkem, potřebují vidět i cítit lásku Pána Ježíše. Tu
mohou skrze nás ucítit proto, že Pán Ježíš je světlem, které zazáří do
jejich tmy.
Sestry ze Severní Ameriky připravily program a vybízejí nás k tomu,
abychom naplnily život službou v našich obecenstvích.
Buďme plné soucitu a hledejme možnosti, jak můžeme prospět
našemu obecenství. Ptejme se, kdo jsou ti potřební. Mějme otevřené oči i uši a především srdce.
Pán Ježíš chce, aby zarmoucené byly potěšovány, aby týrané měly
svobodu, aby vlažné znovu hořely, aby strádajícím bylo pomoženo, aby se nesnesitelné stalo snesitelným.
Aby On jako jediný zdroj světla svítil v našich společenstvích a
to může skrze každou z nás. Je mnoho věcí, za které se můžeme
modlit společně a tak si udělejme čas a posilněme zástup volajících.
„Hospodin je blízko všem, kteří volají k Němu, všem, kdo ho
volají opravdově“ (Žalm 145, 18).
Čas strávený na modlitbách je důležitý pro nás i pro ty, kteří modlitby potřebují. Materiály pro nás i letos přeložila sestra Brucknerová
z Brna. Tímto jí velice děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.
Helena Včeláková, předsedkyně výboru Odboru sester v ČR

Mohlo by vás zajímat
Milí bratři, milé sestry,
V nedávné době vyšla kniha, kterou bychom rádi
doporučili vaší pozornosti a která by vás mohla
zajímat. Jedná se o Encyklopedii menších křesťanských církví v České republice. Autory jsou
pánové Zdeněk R. Nešpor a Zdeněk Vojtíšek.
Rozsah knihy je 655 stran.
Popis knihy:
Současná česká religiozita prochází dynamickým
vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom
přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a
současně nejméně známých segmentů. Kniha
podává encyklopedický přehled 27 státem
registrovaných křesťanských nebo z křesťanství
vycházejících církví a náboženských společností s výjimkou římskokatolické, českobratrské
evangelické, československé husitské a slezské
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evangelické církve jde o všechny registrované
křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované
veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku
a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů
a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o
jednotlivých sborech či náboženských obcích
a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou
úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských
církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv.
evangelikalismu, vývoji menších křesťanských
společenství na českém území a jejich církevní
architektuře v posledních téměř dvou staletích.
Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní
údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu
1880–2011 a podrobné rejstříky.
Knihu lze v kamenných i internetových knihkupectvích koupit za různé ceny.
Nejnižší cenu (340,-Kč) jsme našli na webových
stránkách ucebnice.cz:

https://www.ucebnice.cz/krestanstvi/246449-encyklopedie-mensich-krestanskych-cirkvi-v-ceske-republice.html

Miloslavov

Slávnosť k 90. výročiu otvorenia modlitebne
a osamostatnenia zboru BJB Miloslavov
V dňoch 1. a 2. októbra 2016 sme v našom
zbore v Miloslavove prežívali radostné
a slávnostné chvíle. Spomínali sme na
našich predchodcov, ktorí prišli do obce
Miloslavov a okolitých obcí po roku 1922
a začali sa stretávať na bohoslužby v domoch niektorých bratov. V tom čase boli
zborovou stanicou bratislavského zboru.
V roku 1926 však postavili samostatnú
modlitebňu a koncom roka sa potom zbor
v Miloslavove stal samostatným zborom.*

piesni: „... nech nás tí, čo prídu po nás, nájdu
verných.“
Podrobne si o histórii zboru môžete prečítať na
webovej stránke: http://miloslavov.baptist.sk/
zbor/historiazboru
Lea Miklošová
*
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Foto: V. Malý

Na tieto, ale aj ďalšie udalosti zo života nášho zboru
sme spomínali v sobotu
večer 1. októbra 2016.
Na zhromaždení sa nám
prihovorili aj predstavitelia
našej obce a ďalších cirkví.
Krásnymi piesňami poslúžil
spovokol JAS a brat kazateľ
Timotej Hanes nás povzbudil k tomu, aby sme ostávali
soľou zeme, ktorá nestráca
svoju chuť (Mat 5, 13).
V nedeľu ráno 2. októbra pokračovala slávnosť bohoslužbou, na ktorej sme privítali
bývalých kazateľov zboru – Vlastimila Pospíšila, Julka Stupku a Juraja Pribulu, a vypočuli
si ich príhovory. Video prezentácia nám pripomenula aj mená a tváre tých služobníkov,
ktorí už nie sú medzi nami. Piesňami nám

znovu slúžil spovokol JAS. Božím Slovom
z Ef 2, 19 – 22 sa nám prihovoril podpredseda našej cirkvi brat kazateľ Ján Szőllős.
Bolo povzbudzujúce počuť, že Boh je tým
najlepším architektom, najprecíznejším
projektantom a najbohatším investorom.
A tak stavba, ktorú On buduje, cirkev, je
dokonalým dielom. Sme súčasťou tejto
stavby a zároveň tí, ktorí ju stavajú. A pevným základom je Ježiš Kristus.
Na popoludňajšom zhromaždení zazneli
spomienky a svedectvá členov
a priateľov zboru. Niektorých
sme mali medzi sebou a niektorých sme si vypočuli z video
projekcie. Nie som ešte vo veku,
že by som žila iba zo spomienok.
Ale keď som sedela na týchto
zhromaždeniach, uvedomila som
si, že už nie som ani vo veku, keď
mi je minulosť ukradnutá a zdá
sa mi zbytočné na ňu spomínať.
Práve naopak, cítila som vďačnosť
za tých, ktorí išli cestou budovania
zboru a spoločenstva pred nami.
Vďačnosť za tých, ktorých som síce nepoznala, ale ktorí boli verní Pánu Bohu a v dobrých
aj zlých časoch mu slúžili, postavili našu modlitebňu a nasledujúce roky budovali spoločenstvo, ktoré pretrvalo dodnes.
A ostala vo mne túžba a modlitba, aby som
aj ja verne vytrvala tak, ako sa spieva v známej

Fotokurz s Bibliou

Fotografujeme v zbore
Seriálom vás sprevádza Vladimír Malý
Na úvod budem citovať vetu z Rozsievača
1/2015: ,,KAŽDOU ZHOTOVENOU
FOTOGRAFIOU ZAZNAMENÁVAME
ČASŤ HISTÓRIE A FOTÍME PRE BUDÚCNOSŤ.“
V dnešnej dobe digitálnych technológií
fotografujeme čoraz častejšie mobilmi. Niekedy fotografie bezprostredne po ukončení
akcie kolujú na sociálnych sieťach či po
internete. Čoskoro ich však nahradia ďalšie
a postupne sa všetky stávajú minulosťou.
Preto je veľmi dôležité archivovať významné
fotografie, aby sa dali neskôr pri rôznych
výročiach použiť.

zopakujeme, čo sme v kurzoch preberali.
Fotografujeme s maximálnym rozlíšením,
aby bolo možné s fotografiou pracovať.
Keďže každý interiér je iný (viac či menej
svetla, tmavé obklady či biele steny), nedá sa
ponúknuť jednotný návod na fotenie.
Avšak v miestnom zbore to už fotografujúci
dôverne poznajú. Pri slávnostiach a svadbách sa očakáva, že v priestore sa bude
pohybovať fotograf či kameraman, ale vždy
by to malo byť čo najmenej rušivé.
Pri vystúpeniach detí si rodičia pochopiteľne
robia záznam pre svoju ratolesť.
Niekedy si pri tom aj zavadzajú a obmedzu-

zadí, najmä oknám. Mikrofón pred ústami
môže častokrát znehodnotiť záber. Hlavne
pri fotení spevákov nám zvyknú zavadzať
stojany s mikrofónmi.
Pri spoločných fotografiách sa snažíme ľudí
rozostaviť tak, aby bolo každému vidieť tvár.
Ak je to možné, nefotografujeme úplne širokouhlým objektívom, ktorý osoby na krajoch
deformuje do šírky.
Pri veľkých skupinách je dobré mať pomocníkov, ktorí pomôžu pripraviť priestor.
Zásadne urobíme viacej záberov. Vonku
dbajme na to, aby ľudia neboli proti slnku
(výrazy tváre nebývajú prirodzené).

Dnes je to jednoduché prostredníctvom po
čítača, ale mnohé historické fotografie sa
zachovali len ako fotografie (po negatívoch
ani stopy) a vytvoriť archív v digitálnej podobe je síce možné, ale znamená to množstvo
hodín strávených pri skenovaní a upravovaní.

jú výhľad ostatným. Určite je lepšie, keď sa
vopred dohodnú, kto bude fotografovať,
a ten potom pošle fotky ostatným. Každý
fotografujúci v zbore pozná tú situáciu, keď
po odfotení rečníka či speváka zistí, že majú
zavreté oči alebo nevhodný výraz tváre.
Tomu sa dá predísť tak, že zhotovíme
naraz niekoľko záberov (nastavíme sériové
snímanie).
Najvhodnejší je režim TV (S) – priorita
času (pokiaľ nám to aparát umožňuje)
a nastavíme pevný čas, dostatočne krátky
na to, aby bol pohyb zmrazený.
Ak je málo svetla, tak jednoducho zvýšime
ISO.
Pri použití blesku vzniká medzi jednotlivými
zábermi pauza spôsobená dobíjaním blesku.
NEBLÝSKAME REČNÍKOVI ZBLÍZKA DO
TVÁRE!
Volíme radšej dlhšie ohnisko a taký uhol záberu, aby sme sa vyhli rušivým prvkom v po-

Témata příštích vydání
Rozsévač/Rozsievač 2016 - 2017:

V našom zbore v Miloslavove vrcholia
prípravy oslavy deväťdesiateho výročia založenia zboru a vieme, čo znamená vytvoriť
fotodokumentáciu a videoprojekciu z materiálov, ktoré neboli zaznamenané digitálne.
Navrhujem, aby v každom zbore jeden alebo
viacej bratov cielene a systematicky viedli kroniku, resp. archív zboru podložený fotografiami.
Historické fotografie nás vťahujú do minulosti, pripomínajú nám prežité udalosti
a vďačne spomíname na tých, ktorí nás predišli do nebeskej vlasti.
A teraz niekoľko praktických rád – ako
fotiť v zbore či kostole. Nič nové, len si
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Číslo 10/2016 – Vánoce
Uzávěrka 10. 10. 2016
Číslo 1/ 2017 – Křesťan a ekonomika
Uzávěrka 10. 11. 2016
Číslo 2/2017 – Křesťan a medicína
Uzávěrka 10. 12. 2016

Inzercia
Maľovanie interiérov kostolov,
obnova fasád a reštaurovanie.
Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie kostolných striech
a veží. Ponúkame zľavu, 100 % kvalitu
a dlhoročnú záruku. Kontakty:
Tel.: 035/659 31 39, 0905 389 162,
webové stránky: www.reart.eu

Nielen pre učiteľov

Počul si Pánove slová?

Turecko 2017
Misijní odbor BJB vám nabízí možnost zúčastnit se na jaře 2017
týdenní cesty do Turecka s návštěvou tří baptistických sborů.
Na této cestě budete mít možnost poznat život místních křesťanů
(rozhovor s kazateli i řadovými členy sborů), seznámit se s kulturou
a životem v muslimské zemi, osobně se podílet na službě syrským
uprchlíkům a popřípadě navštívit některá biblická místa.
Ubytování by bylo zajištěno většinou přímo ve sborech. Předpokládaná cena výjezdu je 7 000 – 9 000 Kč.
Předpokládá se účast menší skupiny zájemců (5 – 8 lidí). Přednostně je tento výjezd určen pro kazatele a starší sborů, případně
sborové pracovníky. Důvodem je možnost navázání osobních
kontaktů k případné budoucí spolupráci či partnerství. Nabízí se
také možnost pozdějšího vyslání misijních týmů do některého z
tureckých sborů nebo účast českých mládežníků na setkání turecké
baptistické mládeže.

Na letnom tábore s deťmi sme preberali tému Vzkriesenie mládenca v Naime. Pre lepšie pochopenie sme pripravili scénku. Štyria
pomocníci niesli v bielej plachte zavinutého „mŕtveho“ mládenca.
K máram pristúpil lekár: „Mládenec, keby si užíval správne lieky
a moderné liečebné metódy, nemusel si zomrieť!“
Potom pristúpil vzdelaný muž: „Vzdelanie je v živote najdôležitejšie!
Dáva životu nové obzory.“ Umelec vyčaril nádherné tóny hudby.
Mŕtvy sa však neprebral. Politik horlil za ideály svojej strany a ochranár za lepšie životné prostredie. Vážne argumenty mal aj psychológ
o tréningu pevnej vôle.
Príhovory zakončil židovský rabín poukazom na Mojžišov zákon,
tradíciu a cirkevné nariadenia. Matka mládenca však stále plakala a
zástup kvílil spolu s ňou. Napokon zaznel hlas Pána Ježiša: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Prekvapené deti videli, ako sa „mŕtvy“ posadil a začal rozprávať. Nebol to jediný zázrak, keď Pán Ježiš svojím
slovom vzkriesil mŕtveho človeka k životu. Dôležitejší je však fakt,
o ktorom píše Pavel do Efezu: „... každý človek je duchovne mŕtvy
pre vlastné prestúpenia a hriechy“ (Ef 2, 1).
Ak ľutujeme svoje hriechy, Pán Ježiš chce aj nás duchovne mŕtvych
oživiť a vzkriesiť. Počul si už Pánove slová: „Hovorím ti, vstaň!“?

Jozef Kováč

Pro více informací kontaktujte prosím
vedoucího Misijního odboru Pavla Novosada:
p.novosad@gmail.com nebo na tel. č.: 602 196 696

Vladimír Zeman, kazatel sboru BJB ve Vysokém Mýtě
– účastník výjezdu do Turecka v roce 2015:
„Cesta po Turecku pro mne byla o setkání s realitou pronásledované církve a o realitě
života v uprchlických táborech. Je to cenná zkušenost."

Sláva nového domu
Satan ví, co je psáno v Božím Slově a je
odhodlán zabránit velké žni, o které ví, že
přichází. Rozpoutal zuřivý útok na církev,
používaje při tom každou zbraň, kterou
má, aby odstranil pokoj v Božím lidu.
Melancholie a strach balancující na
každém národě způsobily, že se lidé cítí
bezradně.
V Americe soudy ustanovily zákony, které
se pyšní zvrhlostmi a to vše proti vůli lidu.
Výsledek je beznaděj a stres, ochabující ducha a dokonce působí fyzické
nevolnosti.
HŘÍCHU KONEC
V Hospodinově domě je hříchu konec a
peklo je odstraněno. Veškerá společenství

se dělí kvůli neshodám ohledně homosexuálních manželství. Mezitím evangelisté
– ti, kteří jsou ti předpokládaní nosiči
pochodní Božího Slova – vkládají své
energie do aktivit, které nejsou orientované na Pána Ježíše.
Za Ageových dnů byli Izraelci odrazováni
ohledně nového chrámu, který stavěli.
Jejich práce vypadala tak bezvýznamně
oproti velikosti jejich prvního chrámu. Jak
uvažovali o všech minulých Božích slávách,
plakali zoufalstvím nad nejskromnějším
domem, který najednou před nimi stál.
Ageus se zeptal lidí, „Kdo zůstal mezi vámi
z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve

vašich očích jen pouhé nic?“ (Ageus 2, 3)
NESROVNÁVEJ
Milovaní, stejná otázka platí dnes. Možná
se ti vybavují velká probuzení v minulosti,
kde mocně dopadl Duch, a tisíce lidí bylo
spaseno. Řekni mi, vidíš život církve dnes
jako nic oproti tomu, co se dělo
v minulosti?
Říkám ti, slovo, které dal Bůh Ageovi
k jeho církvi, je míněno i dnes pro nás:
„Můj duch stojí uprostřed vás...
Sláva tohoto nového domu bude větší
nežli prvního, praví Hospodin zástupů.
A na tomto místě budu udílet pokoj“
(Ageus 2, 5, 9).
David Wilkerson
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„Každý člověk jen jednou umírá, a potom
bude soud.“ (Žd 9, 27)
Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Vladimír Malý, Michal Lapčák, Daniel Maďa, Daniel Nagy
www.christianphotos.net, Foto: © den-belitsky /Adobe Stock Photo, © LoloStock /Adobe Stock Photo a archív redakcie.
Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme.
Ich autormi
MarieLýdia
Horáčková,
Michal Lapčák, Robert Pokorný, Daniel Maďa,
Grafický
konceptsú:obálky
Bodnárová.
www.christianphotos.net, Photo: © nito / Dollar Photo Club, © butterfly-photos.org / Dollar Photo Club a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.
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