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„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn.“ (Iz 9, 5)

Ježíš Kristus je dar
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Stretnutie trvalo dva dni (Osrblie 7-8. 10. 
2016) v hoteli Zerrenpach, kde sme sa 
stretli po druhýkrát za sebou. 
Prednáškami nás previedli: Lapčákovci, 
M. Jílek, T. Valchář, B. Uhrin, M. Mišinec, 
M. Kevický, J. Szöllös. 
Potreby misie a misijnosti našich zborov 
ako aj jednotlivcov sme prebrali 
z viacerých strán a aplikovali do viacerých 
oblastí života. Boli sme povzbudzovaní 
a povzbudení k rozhodnutiu pre misijný 
život. 
Okrem toho sme sa tešili z krásneho pro-
stredia a počasia, v neposlednom rade zo 
skvelých stretnutí.

Pohľad účastníkov na stretnutie:-
Veľmi sa mi páčila pokojná atmosféra celej 
konferencie, nič škrobené, žiadna vyumelko-
vanosť. Chvály boli veľmi dobré, som nad-
šená, že som mohla vidieť a počuť skupinu 
Fo(u)rte. Najviac vo mne zostalo to, že ak 
nie je môj život v súlade s Božím slovom, 
tak neviem svedčiť autenticky iným ľuďom a 
moja služba nebude vierohodná. Teším sa, že 

som bola, a dúfam, že ešte bude príležitosť 
ísť aj druhýkrát. 

 Betka Nagyová

Konferencia by si zaslúžila podtitulok rela-
xačno-vzdelávacie stretnutie. Osobne je pre 
mňa veľkým prínosom popri oddychu a du-
chovnom občerstvení to, že stretávam starých 
známych a spoznávam nových ľudí. 
Je to tiež čas, keď sa môžem na chvíľu zasta-
viť a zamyslieť sa nad tým, kto som a kam 
kráčam. Tento rok som si uvedomila hlavne 
to, aké dôležité je, aby sa zho-
dovali moje slová a skutky. 
Ak chcem ľuďom svedčiť, mu-
sia predovšetkým vidieť, že to, 
čo hovorím, aj skutočne žijem! 
Konferencia má len jeden 
nedostatok – je príliš krátka. 

Miriam Kešjarová

Zaujal ma už samotný názov 
tohtoročnej KPSG – „SOS“ .  
Všetci vieme, že to je volanie 
o pomoc a znamená Save our 

souls (Zachráň naše duše). Počas konferen-
cie, pri jednotlivých prednáškach aj seminá-
roch, ale aj v diskusii s ostatnými účastníkmi 
som si zvlášť opäť uvedomil, že veľmi ľahko 
zabúdame a odsúvame na bok naše zák-
ladné poslanie, kvôli ktorému sme nechaní 
na tejto zemi, aby sme prinášali strateným 
ľuďom okolo nás zvesť o záchrane. To nalie-
havé volanie SOS vysielame vlastne aj my 
sami, aby nás Pán zachránil od našej ľaho-
stajnosti voči ľuďom okolo nás, neposlušnosti 
voči Božiemu povolaniu, zameranosti na 
pominuteľné pozemské veci.
Okrem samotného programu boli pre mňa 
veľkým obohatením aj stretnutia a rozho-
vory s priateľmi a známymi, ktorých som už 
dlhšie nevidel. Potešila ma aj účasť 
z rôznych zborov a dúfam, že túto príležitosť 
na vzájomné spoločenstvo využijeme mnohí 
aj budúci rok.

Ján Szőllős

Foto: Štefan Pálkovács
Spracovala: Lýdia Podobná

Pokračovanie príbehu  inšpirovaného káz-
ňou Michala Kevického – Preplaviť sa na 
druhú stranu – nájdete na strane 10.

Konferencia pre strednú generáciu

Reportáž
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Kdo se nejvíce těší na Vánoce? Jsou to děti, 
ale i rodiče, prarodiče, zkrátka každý čeká 
nějaký dárek nebo pozdrav od přátel, ale 
z těch tří generací mají největší radost děti. 
Vánoce jsou svátky očekávání, obdarovávání 
a to obdarovávání je vzájemné. Vzpomínám 
na Vánoce, které jsem prožil asi ve čtyřech 
letech, když jsem chodil do nedělní školy, 
ještě na Faustynově v Polsku. Všechny děti od 
nejmenších po největší musely říkat na Štědrý 
večer při bohoslužbách básničky. Protože 
jsem přišel pro básničku jako poslední, zbyla 
pro mne ta nejdelší báseň, ale byla nejkrás-
nější. Kdybych přišel mezi prvními dětmi, jistě 
bych si ji nevybral, ale já již neměl z čeho vybí-
rat. Básničku mne naučila máma.  
Na Štědrý večer nezůstával doma nikdo 
z dětí, ani z dospělých. Na co jsme se my jako 

děti těšily, byly dárky. Ale než jsme je dostali, museli jsme odříkat básničky a já jsem 
měl báseň téměř na celou stránku. Poprvé jsem ve svém kratičkém životě slyšel na 
svůj „přednes“ před vánočním stromkem potlesk maminek a tatínků. Dostal jsem 
dva dárky - potlesk a sáček dobrot. Mou největší vánoční radostí, bylo setkání s Tím, 
který se narodil v Betlémě. Setkávám se s Ním den co den, On je původ mé radosti. 
Ale i fyzicky jsem dvakrát navštívil Betlém - místo narození Pána pánů 
a Krále králů. Bylo to pro mne něco, co se nedá popsat. Ale to setkání se již vyjadřu-

je prorok slovy: „A ty, Betléme 
efratský, ačkoli jsi nejmenší 
mezi judskými rody, z tebe mi 
vzejde ten, jenž bude vládcem 
v Izraeli, jehož původ je od 
pradávna, ode dnů věčných“ 
(Micheáš 5, 1/2). On je Boží 
DAR nad všechny dary, který 
nám byl poslán z nebe. Nad 
setkání s Ježíšem Kristem není žádný jiný dar. Vánoce, to je Boží DAR lidstvu. 
A křesťané tento Boží DAR musejí nabízet lidem, aby měli radost. Tu největší radost, 
jakou může člověk v životě mít. V Ježíši Kristu k nám přichází Bůh a dává nám dar 
života, dává nám sám sebe. 
Milí přátelé, přeji vám, abyste se v pokoře srdce mohli každý den radovat z toho, 
čím vás Pán Bůh obdaroval a také z toho, jaké vás stvořil.
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Doba Vánoc je dobou
radosti

 

On je Boží DAR 
nad všechny dary, který byl 
nám poslán z nebe.

Vlastimil Pospíšil

Úvodník
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Ježíš Kristus je ten dar 
Rút  4, 13–17
Asi pred dvoma rokmi som čítal knihu od 
jedného z mojich obľúbených autorov. Kni-
ha bola na rozdiel od ostatných diel, ktoré 
som od neho čítal, dosť zvláštna a príliš som 
nerozumel tomu, čo sa v nej vlastne deje. Ale 
napriek tomu som neúnavne čítal ďalej a ďa-
lej, nechcel som ju len tak odložiť. V jednej 
chvíli som sa však zamyslel: „Prečo vlastne 
čítam túto knihu s takým nadšením, keď jej 
nerozumiem a koniec-koncov ma ani veľmi 
nebaví?“ Odpoveď bola jednoduchá. Preto-
že to bol môj obľúbený autor. No bol som 
presvedčený, že koniec jeho knihy musí stáť 
za to. Hoci jej nerozumiem a nedokážem si 
už ani len predstaviť, žeby som jej na konci 
rozumieť mohol, dôvera v autora bola sil-
nejšia. A vlastne čím menej som jej rozumel, 
tým viac som si hovoril, aké to bude úžasné, 
keď všetkému na konci porozumiem a všetky 
tie čudesné veci mi zrazu budú dávať zmysel. 
Iste  budem veľmi rád, že som neprestal čítať 
vo chvíľach, keď som nechápal obsah, keď mi 
veci nedávali zmysel.
 
Keď som uvažoval ďalej, tak som si uvedomil, 
že podobne to má byť aj v mojom živote 
s Pánom Ježišom. Prídu strany v knihe môjho 
života, dni, mesiace, možno roky, keď nebu-
dem vôbec rozumieť, prečo sa deje to, čo sa 
deje. Budem presvedčený, že to takto nemá 
byť, že sa niekde stala chyba. Možno budem 
pochybovať, či sa to ešte vôbec dá vyriešiť, 
či to niekedy ešte môže dávať zmysel. „Ako 
by sa to vôbec ešte mohlo obrátiť na dobré? 
Vyzerá to predsa beznádejne.“

Ale vtedy si potrebujem uvedomiť – viem, že 
túto knihu môjho života píše môj obľúbený 
Autor, od ktorého som už čítal toľko príbe-
hov, ktoré nedávali žiadny zmysel. A predsa 
On dokázal každý jeden v poslednej chvíli 
obrátiť na najúžasnejší príbeh dobrodruž-
stva, lásky, milosti a radosti. 
Tak teda hoci nerozumiem tejto kapitole, 
ktorú práve čítam, budem radostne a s oča-
kávaním čítať ďalej a spoliehať sa, že koniec 
bude stáť za to. Prečo? Pretože poznám 
Autora a dôverujem Mu. Viem, že On nepíše 
nezmyselné príbehy. Viem, že má všetko, čo 
sa deje v mojom živote a okolo mňa, pod 
kontrolou. Ba čo viac, čím horšie to teraz 
môže vyzerať, tým úžasnejší príbeh to bude 
na konci. 

Medzi takéto beznádejné príbehy, ktoré Boh 
obrátil na fontánu radosti, patrí aj príbeh 
Noémi. Žena, ktorá zažila obrovské množ-
stvo bolestí a ťažkostí, zažila hlad, biedu, 
smrť manžela aj obidvoch synov, život v cu-
dzej krajine. Táto žena sa dostala  do situá-
cie, kde bola presvedčená, že Boh ju opustil, 
že sa o ňu nestará, že jej príbeh bude mať 
jednoducho zlý 
koniec. Cítila 
sa zatrpknutá, 
prázdna, zby-
točná. Bola 
presvedčená, že 
zvyšok svojho 
života dožije 
bez zmyslu, absolútne bezvýznamná, bez 
potomstva, v hlade, biede, bez toho, aby sa 
o ňu mal kto postarať.
 
Lenže celá kniha Rút nám rozpráva úžasný 
príbeh o tom, ako tam, kde sa zdalo, že Boh 
sa nestará, Boh v skutočnosti riadil a písal 
každú jednu kapitolu, každú jednu stranu jej 
života a viedol ho k fantastickému záveru. 
Záveru, aký si ona nemohla ani len vysnívať. 
K záveru hodnému najlepšieho Autora 
skutočných príbehov. Tento záver, toto vy-
vrcholenie vidíme na konci štvrtej kapitoly. 
Čo teda vlastne bolo tým skvelým koncom 
knihy, tým úžasným rozuzlením príbehu, 
ktorý Boh pripravoval celý jej život?
 
Bolo ním... narodenie dieťaťa. To je vrchol 
celej knihy, celého príbehu. Noémi dostala 
od Pána osobu, ktorá sa o ňu postará. To 
je oveľa viac, než čokoľvek iné, čo jej mohol 
dať. Boh jej povedal: „Neposielam ti zlep-
šenú politickú, ekonomickú alebo sociálnu 
situáciu. Posielam ti osobu, ktorá sa o teba 
postará v každej situácii, ktorou budeš 
prechádzať. Či už v zdraví alebo v chorobe, 
v bohatstve alebo v chudobe. Pretože tvoja 
situácia sa môže meniť. Ale táto osoba, 
ktorú ti posielam, bude s tebou stále a bude 

sa o teba starať vo všetkom.“ V hebrejskom 
texte čítame, že Hospodin jej neodoprel 
vykupiteľa. Tento termín sa v Starej zmluve 
používal o blízkom príbuznom z rodiny, 
ktorý v prípade potreby vykúpi to, o čo si ty 
prišiel pre svoje dlhy.
 
To znamená, že Boh dal Noémi niekoho, 
kto jej bude blízky, kto bude niesť za ňu 
zodpovednosť a kto ju vykúpi zo všetkých 
dlžôb, kto sa bude o ňu starať. Kto jej bude 
občerstvovať dušu, obnovovať ju. Keď bude 
klesať, padať, on ju bude stavať na nohy. Nie 
je úžasné mať takého človeka? 
Netúžime všetci mať niekoho takého? Kto 
bude stále s nami, blízky priateľ, ktorý by 
nás niesol na svojich pleciach, staral sa o nás 
v každej situácii, dvíhal nás, keď padneme, 
potešoval nás a zaplatil za nás všetky naše 
dlhy, ktoré nedokážeme splatiť? Dieťa  po-
menovali menom Obéd, teda sluha alebo 
slúžiaci, pretože bude slúžiť druhým a bude 
slúžiť svojej starej mame. 

A to ešte nie je všetko. O tejto osobe tiež 
čítame, že jej meno bude dobre známe, 

bude sa spo-
mínať v Izraeli. 
V tej dobe má-
ločo dávalo žene 
pocit významu 
tak ako potom-
stvo a o to viac 
potomok, ktorý 

je známy a vážený celej krajine. Noémi si 
myslela, že zomrie sama, bez potomstva, čo 
bola nepredstaviteľná hanba. Akoby celý jej 
život nemal zmysel, možno sa aj pýtala sama 
seba: „Načo som vlastne žila? Môj život bol 
zbytočný, prázdny.“ 
A zrazu namiesto tejto prázdnoty, ktorú 
už Noémi prijala ako samozrejmosť, Boh 
dáva, aby sa narodilo do jej života dieťa, 
vnuk, vďaka ktorému ju budú spomínať po 
celom svete. Aj my ju tu dnes spomíname, 
čo je vlastne naplnením Božích sľubov. 
Žena, ktorá si myslela, že zostane prázdna, 
zabudnutá, je dodnes známou po celom 
svete. Jej príbeh sa dostal do Biblie, a jej vnuk 
bol predkom najväčšieho izraelského kráľa, 
Dávida. My už dnes vieme, že sa stal tiež 
predkom Pána Ježiša Krista.
 
Takýto záver svojho príbehu by si Noémi 
nemohla vysnívať ani v najkrajšom sne. 
A predsa to je koniec, ktorý mal pre zatrp-
knutú, prázdnu, sklamanú, opustenú Noémi 
pripravený Pisateľ najkrajších príbehov. Boh 
môže obrátiť každý jeden príbeh. 

Asi už tušíte, že tento úžasný vrchol, ktorý 
Boh pripravil v jej živote, predznamenáva 
vyvrcholenie, ktoré má pripravené pre kaž-

„Lebo chlapček sa nám narodil, 
daný je nám syn“ (Iz 9,5).

Téma
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dého jedného z nás. Riešením mojej a tvojej 
situácie, vrcholom nášho príbehu tu na zemi 
nebude lepšie zdravie, viac úspechov v práci, 
viac lásky, viac pokoja, viac peňazí. Nebude 
ním zbavenie sa všetkých problémov a sta-
rostí. Tieto veci boli a vždy budú prechodné, 
budú sa v našom živote meniť, prichádzať a 
odchádzať. 
Ale On ti posiela niečo oveľa lepšie. Posiela 
ti Niekoho, kto bude stáť pri tebe v každej 
situácii tvojho života, kto sa bude o teba 
starať, kto ťa bude dvíhať, dávať ti silu. Kto 
bude počúvať každú tvoju starosť, liečiť kaž-
dú bolesť. Niekoho, kto ti dokonale rozumie 
a v žiadnej situácii ťa neopustí. Niekoho, kto 
ťa prišiel vykúpiť zo všetkých tvojich dlhov. 
Riešením tvojej situácie je narodenie dieťa-
ťa. Dieťaťa, o ktorom hovorí prorok Izaiáš: 
„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám 
syn“ (Iz 9,5). Toho dieťaťa, ktoré ležalo v Bet-
leheme, v jasličkách na slame. 

Toto dieťa prichádza, aby bolo tvojou ro-
dinou, tvojím bratom, ale zároveň aby ťa 
vykúpil a vykúpil všetko, o čo si prišiel. Všetky 
tvoje dlžoby prišiel splatiť na kríži svojou 
krvou. Chce ti vrátiť to, o čo si prišiel svojím 
hriechom. Prišiel obnoviť tvoj vzťah s Otcom 
nebeským aj  vzťah s blízkymi, dať ti svätosť, 
čistotu, lásku, radosť, pokoj. 
Zdá sa mi, že niekedy očakávame od Pána, 
že nám tieto veci dá akoby na podnose: 
„Tu máš svätosť, radosť, lásku, pokoj, zdra-
vie.“ Potom sme nahnevaní, keď sa to nede-
je. Ale On nám posiela dieťa a práve v Ňom 
máme toto všetko. On nám to všetko bude 
dávať na každý deň, On nás bude viesť, On 
nás bude učiť. Nedáva nám zdravie, ale dáva 
nám lekára, nedáva nám peniaze, ale dáva 
nám vykupiteľa a toho, kto sa bude o nás 
starať, nedáva nám riešenie všetkých problé-
mov, ale niekoho, kto ich bude niesť s nami. 
V tomto dieťati, v Ježišovi Kristovi máme 
všetko.

 Je však tragédiou, že často by sme si radšej 
vybrali  toto všetko – bez Ježiša. Podobne 
ako márnotratný syn, ktorý chcel mať otcove 
poklady, ale bez otca. Takisto aj jeho brat, 
chcel sa poveseliť z otcovho majetku so 
svojimi priateľmi, ale bez otca. Takto sa často 
správame aj my. 
Povieme Bohu: „Daj mi všetko, čo potre-
bujem, a nechaj ma tak.“ Ale Boh ti dnes 
hovorí:  „Ja ti dávam najväčší poklad – sám 
seba. Aby si mohol vedieť, že keď je Boh za 
teba, nikto nemôže byť proti tebe. Žiadna 
prekážka nie je príliš veľká, žiadny problém 
neriešiteľný. Ja som s tebou, preto sa môj 
Syn bude volať Immanuel.“
Rozumieš, že všetko, čo potrebuješ, ti Boh 
dáva v Ňom? V tom dieťati, ktorého naro-
denie si budeme čoskoro pripomínať? On 
je tvojou láskou, On je tvojím šťastím, On je 
tvojím Vykupiteľom. On je Ten, ktorý ti dá 
zmysel života, dá ti pocit, že nie si prázdny, 
že tvoj život nebol zbytočný. 
On je tá posledná kapitola knihy, kvôli ktorej 
sa oplatí knihu čítať, On je ten dobrý koniec 
príbehu, v ktorý sme všetci dúfali. Dieťa sa 
nám narodilo, Syn nám je daný. Najväčší dar. 
Na čo ešte čakáš?
  
Jeho meno bude Sluha, ktorý sa neprišiel 
nechať obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život 
ako výkupné za teba a za mňa. On prišiel, 
aby tvoje meno mohlo byť známe, aby 
mohlo byť známe Bohu a aby mohlo byť 
zapísané do najdôležitejšej knihy – do knihy 
života. Knihy tých, ktorí budú žiť naveky 
s Pánom.
 
Narodilo sa Dieťa aj v tvojom živote? Ak ešte 
stále nevieš, aký bude koniec tvojho života, 
čo s tebou bude, aj teraz môže byť ten čas, 
keď povieš – chcem, aby sa Dieťa narodilo 
v mojom živote. Chcem už teraz poznať ten 
dobrý koniec môjho príbehu. 
Potrebujem Toho, ktorý bude mojím Vykupi-

teľom. Vykúpi ma z mojich hriechov, mojich 
dlhov. Toho, ktorý mi bude obnovovať dušu 
každý deň a kto zapíše moje meno do knihy 
života, aby som mal istotu, že po odchode 
odtiaľto budem navždy s Ním. 

Ježiš Kristus je to dieťa, Ježiš Kristus je ten 
dar. On je ten najlepší koniec príbehu každé-
ho jedného z nás.

         Timotej Hanes

Ve dnech 28. září - 1. října 2016 se konalo 
v Estonsku setkání Evropské baptistické 
federace, kterého jsme se mohli zúčastnit 
společně se sestrou Ivetou Procházkovou. 
Bylo to zajímavé setkání zástupců baptis-
tických jednot, misijních partnerů a dalších 
organizací, které se podílejí na službě 
v Evropě, střední Asii a na Blízkém výcho-
dě. Rádi jsme se zde potkali také s brat-
rem Darkem Kraljikem, který zde zastupo-
val Slovensko a mohli jsme se tak sdílet 
o situaci v našich jednotách.
Tématem společných programů byla dis-
kuze o vnímání baptistické identity 
v době, kterou mnozí označují jako post-
denominační. Jednotlivé příspěvky na toto 
téma můžete najít na webových stránkách 
EBF (www.ebf.org/baptist-identity) 
a věřím, že alespoň některé myšlenky 
z nich se nám podaří vybrat a přeložit do 
příštího čísla. K zamyšlení nás také vedla 
mnohá svědectví o situaci na Ukrajině, 
z míst zasažených uprchlickou krizí i těch, 
kde je svědectví o víře nejenom otázkou 
odvahy, ale také samotného života. 

Jan Jackanič, místopředseda VV BJB

Pozdravy 
z Koncilu EBF

On je Boží dar

http://www.ebf.org/baptist-identity
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Vánoční cesty

1. Vánoční cesta: Cesta vojáků 
 V každém ohledu cesta zla. Šli v touze vyhubit 
vše, co by jen připomínalo Vánoce. Herodovi 
vadilo jedno jediné dítě, které v davu tisíců 
dalších v Betlémě a jeho okolí žilo. A tak násilím 
vše likvidoval. Dodnes ten starý had, nepřítel 
ďábel, ten hrůzostrašný Herodes vysílá svou 
novodobou armádu démonů s přáním likvi-
dovat vše vánoční. Myslím, že ani Velikonoce 
nemají tolik nepřátel jako právě Vánoce. Ďábel 
totiž ví, že tam to tehdy začalo. A dodnes to 
tam u každého hledajícího člověka začíná. 
Vánoce připomínají každému z nás narození 
Spasitele. Vtělení Boha na tento svět. Proto ten 
hněv nepřítele. A proto ta snaha se vším vánoč-
ním skoncovat. Ptám se: Miluješ Vánoce, nebo 
je nenávidíš? Pokud je nemáš rád, pak se ptám: 
Nemiluješ je dobrovolně, nebo jsi k tomu 
donucen? Jak vidíte, ne každý z těch vojáků 
tam v Betlémě byl dobrovolně. Mnozí vůbec 
nechápali, proč musí zabíjet nevinné děti. 
Někteří se proti tomu možná i bouřili, ale nikdo 
neměl odvahu se vzepřít. A tak radím každému 
v tento slavnostní čas: Vzepřete se nepříteli 
Vánoc. Postavte se na stranu pokoje 
a míru. Vždyť právě s narozeným Pánem Je-
žíšem Kristem přišel pokoj. Na Betlémských 
nivách z úst andělů zaznělo: Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi lidem POKOJ. Nestůjme ode 
dneška na straně slepé oddanosti toho starého 
Heroda. Nedělejme to a ono v neprospěch 
narozeného Ježíše jenom proto, že to tak 
někdo chce. Nedělejme to tak jen proto, že 
to tak někdo dělá. Vojáci nenašli odvahu se 
vzepřít. My ji ale musíme najít. I letošní Vánoce 
totiž po nás vyžadují odpověď: Na kterou cestu 
se postavíš? Na cestu likvidace Spasitele, nebo 
na cestu jeho ochrany? Vojáci i přes nejistotu, 
slepě plnili Herodův příkaz. V Pánu Ježíši Kristu 
ale přišla svoboda. A tak se svobodně rozhod-
ni. Nemusíme slepě následovat naše předky 
v nenávisti vůči Božímu dílu. Nemusíme násle-
dovat ani naše kamarády v posměšcích a pohr-
dání. Spasitel čeká, jak se k němu postavíš. Jestli 
ho ve svém životě odstraníš, nebo akceptuješ.

2. Vánoční cesta: Cesta Marie a Josefa 
Byla to cesta velké nejistoty, obav, starostí 
a shánění. Čekali vytoužené miminko, ale 
radost z jeho příchodu na svět nikde. Místo 
toho obrovská nejistota, obavy, a starosti. Byla 
to cesta jako vystřižená z dnešních Vánoc. 
Místo aby se lidé radovali z toho, co přichází 
na svět, všude kolem nás panuje velká nejistota 
z toho, co bude a jak bude. Ano, Vánoce nám 
zastiňuje pocit z nebezpečí kolem nás. Pocit 

nejisté budoucnosti. Obavy z neznámého 
nebezpečí. Do toho všechna ta komerce. 
Sehnat vše, co chceme a kolik toho chceme...
jenže co chceme...a kolik toho vůbec chceme? 
To už ani my sami nevíme. A neví to už ani naše 
děti. Zvláštní to Vánoční cesta. Nejsi na ní, milý 
čtenáři? Možná se tvé srdce dnes, místo toho, 
aby se radovalo z narození Spasitele, strachuje 
podobně jako srdce Marie a Josefa. Ano, 
možná že právě tvé manželství podobně jako 
tehdy Josefovo prochází podobným neklidem. 
Možná že i v tvé rodině je místo radosti po-
dobný shon a starosti. V tom případě nahlédni 
do betlémských jesliček. Spasitel tam spočívá 
v klidu. A ten klid chce dát i tobě. Nejen, že ho 
z nebe přinesl, ale za něj také položil svůj život 
na kříži. Smysl Vánoc na této hektické cestě 
nenajdeš.

3. Vánoční cesta: Cesta Pastýřů 
To byla mimo jiné, cesta zvědavosti. Ve chvíli, 
kdy jim andělé zvěstovali narození spasitele 
v Betlémě, neodolali tomu, aby se šli podívat. 
Jednoduše prahli po tom zjistit, co že to na 
tom druhém konci v jeslích leží. Jaký dar to 
byl člověku seslán? Dodnes je to, vážení a milí, 
velmi využívaná vánoční cesta. A to nejen u 
dětí, jejichž zvědavost byste o Vánocích nedo-
kázali změřit, ale i u dospělých. Já se však ptám: 
Stačí to? Je to to pravé, co Bůh v Pánu Ježíši 
Kristu přinesl? Je to ta správná vánoční cesta? 
Mnozí lidé v této době mají i své velké duchov-
ní očekávání. Zvědavost i v té duchovní rovině 
je žene každé Vánoce dopředu. Je na nich stále 
cosi kouzelného, neprobádaného, neosahatel-
ného. Co to ale je, dosud neví. Jsou na té cestě 
už dlouho. Spoustu roků. Ale spokojenost se 
nedostavila. Žene je to stále kupředu, podobně 
jako pastýře do Betléma, ale dál už nic. Ptám se 
tě, milý čtenáři: Nenašly tě Vánoce na podobné 

cestě? Na cestě pouhé zvědavosti? Určitě to je 
zajímavá cesta. Ale tak trochu marná. 

4. Vánoční cesta: Cesta mudrců 
To je cesta vánoční úcty a poklony. Je to moc 
dobrá cesta. Však vidíme mudrce, jak jsou 
spokojení. Je to cesta, která dovede o Vánocích 
do kostelů nejvíc lidí. Jakýsi pocit vzdání pocty 
narozenému Spasiteli, aniž bych nutně musel 
vědět, co to znamená. Mudrci také nechápali 
v té chvíli, co to je za krále, ani o čem bude to 
jeho království na této zemi, ale táhlo je to víc, 
než 800 km, aby se mu poklonili. I o letošních 
Vánocích dostane narozený Spasitel mnoho 
poklon. Lidé, kteří si na něj celý rok nevzpo-
mněli, se budou tlačit v kostelích po celé naší 
ateistické zemi, aby alespoň nahlédli dopředu 
a v duchu se uklonili. Dobrá to cesta. Zdaleka 
s ní, věřím, nikdo nepohrdáme. Ale je dostateč-
ná? Je uspokojivá pro naši duši? Žel, mnozí už 
zítra budou následovat mudrce. A sice: Půjdou 
si po svém. O mudrcích už v Písmu nečteme 
ani slovo. Nejednou se ptám: Klaněli se tomuto 
narozenému králi každý den i po té, co odešli, 
tam, kde právě byli, nebo na něho zapomněli? 
To nevíme. Ale víme, jak se k tomu stavíme my 
v této době. U mnohých z nás nezůstává pou-
ze u zvědavosti. Přistupujeme k oslavě Boha. 
Vánoce i z největších ateistů udělají přijatelná 
srdce. Ale co zítřek? Skloníš se opět před na-
rozeným Spasitelem? Co leden, únor a březen 
příštího roku...a pak duben květen červen...
a co o prázdninách? A co v roce 2018 a 2019? 
Zůstaneš na této cestě? Nebo si jen občas 
vzpomeneš? Jak vidíš, ani toto není cesta podle 
Božího očekávání. 

5. Vánoční cesta: Boží cesta 
Je to cesta Boží lásky a milosti. Je to cesta, na 
které se Bůh tehdy a stejně tak i dnes hodlá 
setkat s člověkem. Kvůli tomu se rozhodl stát 
se jedním z nás. Vzal na sebe tělo člověka a 
nechal se položit do betlémských jeslí. A popis 
této vánoční cesty v Písmu je popisem cesty 
všech těch, kdo se neváhali zbavit všeho toho, 
co jím bránilo v pravém hledání, a došli cíle. 
Došli smyslu svého života, došli ke Spasiteli. 
Odhodili slepou protivánoční oddanost nepří-
teli, komerci, pouhou zvědavost, krátkodobou 
úctu a plně se chopili nabízeného pokoje 
a radosti, která přišla na tuto zem v narozeném 
Spasiteli. Tato cesta je popisem všech těch, kte-
ří podobně jako Zachariáš v tom dnešním tex-
tu u cíle volají: Pochválen buď Hospodin, Bůh 
Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid 
a vzbudil nám mocného Spasitele. Je pravda, 
že mnozí nás, kdo jsme tuto cestu nastoupili, 
mají i dnes za blázny. Ale to nám přece nevadí. 
Apoštol Pavel v1 K 1, 25 říká: Vždyť bláznovství 
Boží je moudřejší než lidé. A pokud se Bůh 
nestyděl opustit slávu nebe a pro mysl člověka 
se bláznivě položit do jeslí chléva, nestyďme 
se ani my na tuto pravou vánoční cestu dnes 
nastoupit a už nikdy z ní nesejít. 

Alois Boháček, kazatel BJB Aš

Vánoční zvěst nám v písmu velmi podrobně popisuje hned pět takových 
cest. Dovolte mi pozastavit se společně s vámi u každé z nich s otázkou: 
Na které z těchto vánočních cest se nacházím já a ty? Jedna to musí být. 
A jedna to zaručeně i je. Na tomto světě totiž i během letošních Vánoc 
musí každý člověk zaujmout a zaujímá postoj vůči jedné nebo druhé cestě. 
Nelze zůstat neutrálním.

Aktuální téma
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Vánoce

Vianoce sú sviatkom, ktorý má pevné miesto 
nielen v našom kalendári, ale aj v našich srdci-
ach. Centrom kresťanských Vianoc je historický 
fakt, že večný Boh sa stal človekom v osobe 
svojho syna Ježiša Krista. Ako tak uvažujem 

o Vianociach, táto centrálna zvesť spolu s ja-
sličkami je asi jediným skutočne kresťanským 
prvkom Vianoc, sláviacich sa  bežne v našej kul-
túre. Množstvo prvkov, bez ktorých si Vianoce 
nevieme predstaviť,  sa totiž na svoj kresťanský 
pôvod môže len ťažko odvolávať. 
Napríklad vianočný stromček je kultúrnym 
výtvorom stredovekého meštianstva spätého 
s vyššími vrstvami spoločnosti. Vianočná zeleň 
či cesnak s medom ako predjedlo majú svoj 
pôvod v ľudovej poverčivosti. Plameň sviečok, 
oplátka, koleda, hostenie sa, zlaté prasiatko 
dobre známe v ČR pochádzajú zo staropohan-
ského sviatku Kračún. Prázdny tanier a stolička 
pri štedrovečernom stole pôvodne súvisí 
s kultom mŕtvych. Liatie olova, krájanie jablka, 
púšťanie orechových škrupiniek so sviečkou 
v lavóre zasa s veštením. Vianočné pečivo v po-

dobe zvierat má do činenia s kultom plodnosti. 
Santa Claus je výtvorom komerčnej vianočnej 
kampane firmy Coca cola na začiatku štyridsia-
tych rokov minulého storočia. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že slávenie Vianoc 
nikdy nebolo a ani dnes nie je odtrhnuté od re-
ality života, v ktorom sa vyvíjalo a naďalej vyvíja. 
Vidím to tak, že jednotlivé prvky Vianoc sú vo 
väčšine slovenských domácností iba bezobsaž-
ne tradované alebo opúšťané. Sú však skupiny 
ľudí, kde je im pripisovaný pôvodný význam, 
lebo sa vracajú k takzvaným novopohanským 
kultom. 
V prostredí evanjelikálnych veriacich, tak ako ho 
poznám,  je jednotlivým prvkom Vianoc zvy-
čajne pripisovaný kresťanský obsah a význam, 
a tak sú tradované ďalej. 
Želám si, aby kresťanské chápanie symbolov 
Vianoc a najmä centrálna zvesť Vianoc vždy 
znova a znova aj tento rok mocne oslovovala 
ľudské srdcia.

Tomáš Valchář

Asi proto, že oné noci na stráních betlémských 
zpívali andělé a vyprávěli o Králi, o němž vy-
právějí všechny knihy Starého zákona, a nesly 
radostnou zvěst o tom, co Pán Bůh zaslíbil 
ještě v ráji. Proroci jen připomínali, že se stane 
div a narodí se Král. Žádný matematik, ani 
ten nejdokonalejší počítač se nedostane na 
počátek slov, vyřčených Bohem o tomto Bet-
lémském divu, o narození Pána Ježíše. Počátek 
i konec není dán člověku, ani žádnému přístroji, 
aby odhalil Boží tajemství. Pán Ježíš řekl: O tom 
dni a hodině nikdo neví, ani Syn, jedině Otec. 
Ke konci i k počátku se přibližuje jen víra. Víra 
má jiná měřítka „počítání“. 
Přijde doba, že to zaslíbení se naplní. O tom 
divu - příchodu Krále králů - přinášejí proroci i 
knihy žalmů zvěst celé věky. Událost Vánoc má 
ve svých rukou sám Pán Bůh.  
Ve 2. žalmu 6., 7. a 12. verši je psáno: „Já jsem 
ustanovil svého krále na Sijonu, na své svaté 
hoře…“ On mi řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě 
dnes zplodil. Líbejte Syna, ať se nerozhněvá, ať 
na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane 
hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají.“ 
To, co si připomínáme o Vánocích, již připo-
mínal prorok Izaiáš. „Nebo se nám narodí dítě, 
bude nám dán Syn, na jehož rameni spočine 
vláda a bude mu dáno jméno Divuplný rádce, 
Božský bohatýr, Otec věčnosti, vládce pokoje.“ 
Hle to je ten, o němž Bůh hovoří brzy po stvo-
ření člověka, když se člověk dostal do situace, 
ze které neměl východisko. Had mu zatarasil 
cestu do života. Člověk se domníval, že již 
nemá zastánce u svého Stvořitele. Stal se siro-
tou, před Bohem se ukrýval, zacpal si uši, aby 
neslyšel, zavřel oči, aby neviděl. Člověk, kterého 
Bůh zformoval z hlíny a vdechl do něj ducha 
života, dal mu krásnou budoucnost, ale člověk 
dal přednost lákání a lhaní hada-satana. Boží 

radou opovrhl, ale do té, pro člověka ztracené 
budoucnosti, opět vstupuje Bůh, Stvořitel člo-
věka. Člověk nepřestal být Božím vlastnictvím. 
Bere si na „kobereček“ ne člověka, ale lháře, 
nepřítele člověka a řekne něco, co se naplní 
v Betlémě a o tři desítky roků později. Boží slib 
dovrší na Golgotském kříži. Co to tehdy Pán 
Bůh vyřknul nad hadem, Božím i lidským nepří-
telem, satanem? „Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti 
rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu“ (Gn 3,15). 
Co k tomu přidat? Soud byl vynesen, viník byl 
odsouzen. Soud bude vykonán tehdy, až přijde 
jeho čas. O času vykonání soudu rozhoduje 
SOUDCE, který onen rozsudek vynesl a to 
ještě v ráji. Hned po vynesení rozsudku dostal 
člověk naději. Bez oné Boží naděje by dnes 
člověk sotva žil a kdyby žil, jak by asi žil? Bez 
vyhlížení naděje, která je člověku připravena 
Tím, o němž Pán Bůh řekl: „ONO ti rozdrtí 
hlavu…“ O Vánocích to „ONO“ je hlavní, na 
koho vzpomínáme. Že se narodí Syn, že přijde 
Král slávy. Ale ještě jedna událost se nám v této 
souvislosti vtírá do myšlení a do srdce. Není 
to sláva Boží, ale je to lidská nevěra. Člověk se 
mění jen vlivem moci Ducha svatého. Již pro-
rok Izaiáš, když hovoří o Tom, který se narodí 
v Betlémě: „Kdo uvěřil kázání našemu? A rámě 
Hospodinovo komu jest zjeveno?“ (Iz 53,1). 
Prorok Izaiáš v celé této kapitole pokračuje. 
Snad by bylo logické tuto kapitolu spojit s Veli-
konocemi. Ať už proroci hovoří o jakémkoli
biblickém výroku o Mesiáši, patří to do Jeho 
narození i Jeho smrti, neboť všechno bylo 
učiněno pro záchranu člověka. Již na naro-
zeném dítěti se oné noci projeví znamení 
utrpení. Nemá místo pod střechou, kde bydlí 
lidé. Dodnes stojí venku, za dveřmi a ťuká, kdo 
Mu otevře své srdce, tam vejde a bude s Ním 

večeřet. V době narození je také před obydlím 
člověka. Leží jako narozené dítě v jeslích na slá-
mě či na seně. Kolik jen lidských srdcí Ho nechá 
i dnes stát přede dveřmi svého srdce! 
Ví dnes vůbec člověk, kdo k jeho dveřím přišel 
a ťuká a ťuká, ať mrzne nebo je horko? Člověk 
to neví do doby, až mu Duch svatý otevře jeho 
sluch, jeho srdce. Pak i on otevře dveře svého 
srdce Tomu stojícímu u dveří, narozenému 
v Betlémě a ukřižovanému na Golgotě, po-
hřbenému v hrobě, ale třetího dne slavícímu 
vítězství! Vstupuje do našeho života. To se 
stává i tam a tomu, kde bychom o tom pochy-
bovali. Křesťané si v těchto dnech připomínají 
andělskou zvěst: Narodil se vám Spasitel - Ten, 
kterého čekal Izrael v době proroka Izaiáše a 
po celou dobu dějin Izraele. Tu zvěst neslyší 
představitelé jeruzalémského chrámu ani oby-
vatele Betléma, jen betlémští pastýři a příchozí 
z Nazareta, novomanželé Josef a Marie. Ta 
zvěst má stále stejný význam. I my dnes smíme 
slyšet: Sláva na výsostech Bohu a na zemi po-
koj, v lidech zalíbení. Ano, Pán Bůh má i v nás 
zalíbení, neboť i nám se narodil Spasitel, Ježíš 
Kristus, zvěstovaný v různých podobách, v růz-
ných dobách izraelskými proroky a ta zvěst je 
svěřená i nám. 

Vlastimil Pospíšil

Proč o nich říkáme, že jsou nejradostnějšími svátky?

Oslovujú ľudské srdce

Ježiš Kristus je ten dar
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Malí trpí nejvíc...
Malí trpí nejvíc. Po velmi nabitém týdnu 
mnoha setkáními, službou a tiskovou 
konferencí v Praze, nám Pán pomohl 
bezpečně dojet do Erbilu. Jsme vděční za 
každou modlitbu. 
Kvůli situaci, která se každým dnem mění, 
jsme byli velmi nadšení a hned po příjezdu 
jsme začali volat a domlouvat věci. Bylo 
tam hodně těch, kteří na nás čekali. Měl 
jsem seznam požadavků, ve kterém jsem si 
zaznamenal potřeby, které jsem dostal a byl 
dlouhý. 
Máme víru v našeho Pána Ježíše Krista, 
který nás povolal konat tuto službu, a my 
Mu chceme sloužit s radostí navzdory všem 
překážkám, které se nám nepřítel snaží klást 
do cesty. 
Žehnáme jménu živého Boha, který nám 
pomohl dorazit v pořádku do Iráku a při-
pravil pro nás cestu, abychom Mu sloužili 
a pomohli trpícím křesťanským uprchlíkům. 
Situace je napjatá kvůli pokračující bitvě 
o osvobození Mosulu ze sevření tzv. Islám-
ského státu. Myslíme na malé děti, sirotky 
a další, kteří jsou ve velké nouzi; ve jménu 
Pána jsme dali, co jsme mohli. Někteří 
opustili Slovensko a teď jsou šťastní, že 
jsou doma! Důvodem jejich radosti NENÍ, 
že opustili Slovensko, ve skutečnosti si přáli 
vrátit se kvůli tomu, co se dělo. Jejich město 
Karakoš bylo osvobozené! Malí jsou těmi, 
kteří trpí nejvíce a nehledě na chyby, které 
dělají rodiče, vláda nebo my. 
Děti čekají, že dostanou, co potřebují; jsou 
tak nevinní. Mnoho jsem jich viděl nešťast-
ných, velmi smutných, bez úsměvu a zdálo 
se, jako by byly někde uzamčené. 
Náš Pán nám pomohl některým z nich 
pomoci a přinést některým tvářím úsměv. 
Věřím, že bychom se za děti a jejich blaho 
měli modlit ještě více, jinak by je mohla 
pohltit temnota. Většinou uprchlíci jedí zá-
kladní potraviny, ale jsou na tom lépe než ti, 
kteří jsou uvnitř území ovládaného IS. Když 
myslím na dobu, kdy jsme my byli uprchlíky, 
tak věřím, že někteří jsou na tom mnohem 
lépe. Teď je to lépe organizované, je více 
podpory navzdory úbytku finanční podpo-
ry a teď jsou dostupné základní potraviny, 
jako rýže, fazole a především čistá voda. 
Navštívili jsme organizaci Zahrat Al Iraq, se 
kterou již několik měsíců spolupracujeme, 
protože pomáhá dětem a sirotkům. Mluvili 
jsme s jejím předsedou panem Mustafou 
M. Ahmedem o několika záležitostech, 
a to i o naší budoucí spolupráci a o otevře-
ní kanceláře v Evropě. Oni sami jsou 
v nouzi, jak jsem se od předsedy dozvěděl. 
Zavázali jsme se, že jim pomůžeme; slíbili 
jsme měsíčně 300 US jako část pronájmu, 
který platí. Peníze nemáme, ale závisíme 
na Pánu. On je věrný a nenechá nás dole. 
Setkali jsme se s některými rodinami a také 
s matkou malé holčičky, která potřebuje 
operaci očí. Všimli jsme si, že nemohla 

chodit bez pomoci. Její matka mi řekla, že 
potřebuje péči 24 hodin denně, což zna-
mená, že musí být kolem ní celý den. Jako 
uprchlíci z Mosulu nemají nikoho, kdo by 
jim pomohl. Současně jsme se setkali 
s dalšími třemi ženami. Jedna z nich má ne-
mohoucího syna. Opět to byla stejná scéna, 
kdy on potřebuje 24 hodinovou pomoc 
a matka musí být u něj. Tato rodina je také 
z Mosulu a nemají nikoho na pomoc nebo 
podporu. 
Všechny z těchto rodin jsou zatížené 
platbou pronájmu přidané k denním lé-
kům, které potřebují stejně jako základní 
potraviny. Slíbili jsme, že se za ně budeme 
modlit a že se k nim vrátíme nehledě na to, 
jak špatná je naše finanční situace; použili 
jsme peníze, které jsme přijali od pastora 
Wolfganga Pöschela z 4-Corner Fellowship 
ve Vídni a od bratra Alexandra Utericha a 
Milana B. Prosím, modlete se s námi za ně 
a za jejich potřeby a zavažte se, můžete-
-li. Poté jsme doslova jeli na frontu, kde se 
odehrává bitva o osvobození Mosulu. 
Po dlouhých modlitbách jsme jeli do Ka-
ramless a Karakoše, do dvou osvobozených 
křesťanských měst. Cesta tam nebyla zas 
tak jednoduchá. Projížděli jsme mnoha 
kontrolami; armáda byla vidět všude, ale 
Pán byl s námi. 
Pak jsme viděli NOVÝ tábor pro uprchlíky 
z Mosulu a okolí. Je dostatečně velký - pro 
250 000 uprchlíků. Je největším v Iráku. Po 
stranách silnic byly vidět bomby a zničené 
budovy a domy po obou stranách a zem 
byla opuštěná a člověk mohl cítit strach. 
Děkuji Pánu, protože mě plnil pokojem 
a měl jsem jistotu, že na místo dojedeme 
v pořádku a že se v pořádku vrátíme zpátky 
navzdory všemu; je těžké pochopit Jeho 
cesty a Jeho věrnost. Vidět na straně cesty 
sud se může zdát normální, ale tak tomu 
není ve válečné oblasti. Varovala nás jed-
notka proti teroru (Anti-Terror Unit), aby-
chom se takovýmto "předmětům" vyhýbali, 
protože to byly pasti: buď bomby na dálko-
vé ovládání, nebo to mohlo vybuchnout 
v kteroukoli chvíli. Velké domy nebo skla-
diště byly zničené takto jednoduchou 
metodou. Pán nás bezpečně dovezl do 
Karamless, a musel jsem brečet. Zničení 
bylo vidět všude už z cesty, když jsme vstu-
povali do města. 
Tzv. Islámský stát pálil pneumatiky, aby 
zatemnil oblohu a ztížil tak letectvu je 
lokalizovat a následně zaútočit. Vojáci nás 
vřele přivítali, když jsme tam dojeli a uviděl 
jsem tam člověka, kterého znám z asyrské 
brigády. Ten nás dovedl za zodpovědným 
generálem a tam jsem uviděl některé hrdiny, 
kteří město osvobodili. Byli ve zprávách 
celý den a já jsem tam pak s nimi mohl stát. 
Také jsem viděl tunely, které Islámský stát 
vykopal, a jedním z nich jsem prošel. Jejich 
zlé skutky byly všude evidentní. Byl pod 

kostelem, protože tam se cítili bezpečně. 
Žádné letadlo by na kostel nezaútočilo. 
Tunely používali, aby kontrolovali cesty, ale 
děkujeme Pánu, že už více nejsou ve městě. 
Doufejme, že se křesťanští uprchlíci budou 
moci vrátit. 
Můžete se podívat na toto video: https://
youtu.be/u67r-v2beNQ. Křesťané se ko-
nečně vrací do Kostela Neposkvrněného 
početí v Karakoši. Ve dvoře se našly kupy 
nábojnic a figuríny s prostřílenými dírami. 
Bojovníci Islámského státu, kteří zadržovali 
tuto budovu ještě pár dnů zpátky, používali 
tento prostor na cvičení zaměřeného stří-
lení. Prostorný interiér kostela, největšího 
v Iráku, je ohořelý a černý. Podlahy jsou 
pokryté smetím. Bojovníci Islámského státu 
zničili kříže a spálili jakékoli náboženské 
knihy, které našli. Hledali jsme v sutinách 
a snažili se zachránit zbytky rukopisů 
v aramejštině, v dávném jazyce, kterým 
mluvil Ježíš. Každý brečel navzdory radosti 
z návratu do tohoto starodávného křes-
ťanského města. Někteří z jeho obyvatel 
byli se mnou. Ano, byla tam radost, ale 
také hluboký zármutek… Jeden důstojník 
vyrobil kříž, zakopal ho hluboko do země 
a pokryl květinami. Vedle něj stál Anwar, 
obyvatel Karakoše. Také byl na Slovensku, 
ale vrátil se domů a teď vypadá radostně, 
ale srdce má obtížené…k jeho domu jsme 
se ještě nedostali. Když jsme tam byli, hořce 
plakal, protože bojovníci IS všechno zničili 
a to i jeho hudební nástroje. Ještě jsme z 
kopce vyfotili několik fotek s pohledem na 
Karamless, než jsme pokračovali v jízdě do 
Karakoše. Po cestě jsme viděli stejnou scé-
nu - shořelé domy a majetky. Při příjezdu 
nás přivítala Asyrská brigáda a my jsme rádi 
viděli vlát jejich vlajku a rádi jsme se s nimi 
setkali a viděli, jak bránili křesťanskou zem 
proti zlému nepříteli se zlými úmysly. Žeh-
náme Pánu za takovéto chvíle a prosíme 
vás, abyste pozvedli svůj hlas a přimlouvali 
se za ně, prosili našeho Pána Ježíše, aby je 
chránil a držel v bezpečí. Přivítal nás také 
zodpovědný generál s důstojníky a popsali 
nám ostrou situaci, hlavně o odstřelovačích 
ze strany Islámského státu a tunelech, které 
vykopali a které používali, aby se vplížili 
do města a ven z města. Těsně před naším 
příjezdem, jak mi řekl generál, tam byl útok 
a několik vojáků zemřelo. Varoval nás, aby-
chom byli opatrní a nepohybovali se bez 
doprovodu vojáků. 
Škoda je větší, než si kdo dokáže představit. 
Ulice naprosto zničené a většina stále sto-
jících domů byla plná skrytých bombových 
pastí, jak nám řekli vojáci. Museli jsme být 
velmi opatrní všude, kam jsme stoupli, ale 
měli jsme víru a náš Pán nás chránil. Vojáci 
nás ujistili, že oblast vyčistí od posledního 
bojovníka IS a udrží celé město bezpečné. 
Také jsme se za ně modlili. 

 Salman Hasan 

Zamyšlení
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Do Betléma
Letošní adventní a vánoční vysílání české redak-
ce Rádia 7 se ponese pod heslem Do Betléma! 
Na cestu se začneme vydávat už na sklonku 
listopadu – od 26. 11. každou sobotu od 9:15 
do 11:00 jsou posluchači zváni na návštěvu do 
rodiny některého z členů redakce. 
Setkat se můžete s Kateřinou a Petrem Ho-
decovými, Zuzkou a Pavlem Kohlovými, Lucií 
Endlicherovou, Lenkou a Jirkou Malinovými a 
Helenou a Luďkem Brdečkovými. Ve vysílání 
nebude ani letos chybět adventní kalendář – 
tentokrát z pera kazatele Církve bratrské Bro-
nislava Matulíka. Kromě vysílání ho každý den 
najdete k poslechu také na našich webových 
stránkách. 
To nejsvátečnější a nejzajímavější ovšem jako 
obvykle chystáme na dny vánoční a pová-
noční.

Sobota 24. prosince – Štědrý den
7:30 – Vánoce a cesta k Bohu. Petra Oppel-
tová, Helena Včeláková 
8:00 – Na sobotní frekvenci Proglasu: Od 
Krista ke Kristu. Jan Vytřísal, Kristýna Exne-
rová
9:00 – Adventní kalendář (24/24)

Vyrůstat v křesťanské rodině – to dává životu 
jakési předznamenání, ale zdaleka to nezna-
mená jednoduchý život, a už vůbec ne snad-
nou cestu k osobní víře. Štědrodenní vydání 
pořadu Na sobotní frekvenci Proglasu nabízí 
příběh Kristýny Exnerové o hledání vlastní 
cesty k Bohu; i proto dostal program titulek Od 
Krista ke Kristu. Na slyšenou se těší moderátor 
pořadu Jan Vytřísal (24. 12., 8:00).

Neděle 25. prosince – Boží hod vánoční 
14:00 – Bohoslužba 
16:00 – Za obzor: Vánoce ve světě 
17:30 – Jak se žije lidem, co pracují o Vánocích 
18:10 – Interval speciál: Na cestě 
20:30 – Pavel Javornický: Rezonanční příběhy 

Vzpomínky dlouholetého kazatele Církve bra-
trské Pavla Javornického se vyznačují ostrostí 
vidění, které chce v každé drobnosti zahléd-
nout Boží působení, a zároveň laskavostí, s níž 
zachycuje jednotlivé maličkosti, které stojí za 
pozornost. Do knihy Rezonanční příběhy dává 
nahlédnout sám autor (25. 12., 20:30).

Pondělí 26. prosince – Štěpán 
18:15 – Svědectví: Anna Nováková: Prosím, 
dej, ať sněží 
19:30 – Vánoce. Petr Raus, Bohuslav Wojnar 
22:00 – Noční můry: Dar

Pár dní, možná pro některé pár chvil poté, co 
jsme rozbalili letošní vánoční dárky, zvou Noční 
můry k přemýšlení právě o darech. O tom, co 
jsme dostali a dostáváme, o tom, co bychom 
chtěli mít a nemáme, i o tom, co ztrácíme, když 
toho, co dostaneme, je mnoho – o tom všem 
bude řeč v Nočních můrách, které vysíláme 
naživo. Na slyšenou se těší Lucie Endlicherová 
(26. 12., 22:00)

Sobota 31. prosince – Silvestr
7:00 – Pásmo svědectví 

8:00 – Na sobotní frekvenci Proglasu: Blízká a 
věčná budoucnost. Kateřina Hodecová, Dave 
Patty
9:15 – ohlédnutí za rokem 2016 

Poslední vydání relace Na sobotní frekvenci 
Proglasu je příležitostí k ohlédnutí i výhledu 
do budoucna. Kateřina Hodecová pozvala k 
mikrofonu Davea Pattyho z organizace Josiah 
Venture, aby spolu otevřeli téma věčnosti. Kam 
směřujeme a co od života chceme? Plní Bůh 
lidská přání? A jak vypadá život s Ním i samotné 
nebe? (31. 12., 8:00)

Nejrůznější média nabízejí na počátku roku 
souhrn toho nejdůležitějšího z roku uplynu-
lého. Rádio 7 přistoupí k dané problematice 
trošku jinou optikou – silvestrovské dopoledne 
vyhradíme přehledu toho, co se událo v týmu 
Trans World Radia  v roce 2016, co nového za 
mikrofonem i mimo něj, nebude chybět to, co 
se většinou do vysílání nedostane  i výhled do 
roku následujícího. Připravují Lenka Malinová a 
Pavel Kohl (31. 12., 9:30).

Neděle 1. ledna – Nový rok 
14:00 – Bohoslužba 
15:00 – Pohovka speciál: Zevnitř
16:00 – Rozhovor: Skoro jako v Betlémě. Lucie 
Endlicherová, manželé Helánovi
17:30 – novoroční Klika s Petrem Húštěm 
18:15 – Pašije 
20:00 – Rozhovor: Do Betléma – a dál? Lída 
Hojková, Roman Toušek 

I když jméno Betlém znamená „dům chleba“, 
pro naši kulturu je už napořád symbolem naro-
zení a nového života. Do rodiny Helánových, ve 
keré žije pět malých slečen – dvoje dvojčata a 

jedna malá princezna navíc – vás zavede Lucie 
Endlicherová (1. 1., 16:00). 
V novoročním podvečeru chce vysílání Rádia 7 
připomenout, že ten maličký Ježíš v jesličkách 
vyrostl, dospěl a začal svou veřejnou službu, 
kterou završil obětí na kříži. Ani na kříži to však 
neskončilo – a to je to nejdůležitější. Celou 
biblickou pravdu připomene záznam hudební-
ho projektu Pašije (1. 1., 18:15). 

Lucie Endlicherová

Hvězdy nad Betlémem
Nad Betlémem víc než jindy hvězdy září dnes,
jenom jedna hvězda na Krále králů ukazuje,
ji mudrci spatřili oné noci.
Celé nebe i vesmír se raduje.
Ona hvězda přináší nám zvěst,
co Pán Bůh kdys v ráji člověku slíbil,
oné noci v Betlémě naplnil.

Ten od věků zaslíbený Král,
chudým dítětem se stal.
Oné noci v Betlémě v jeslích spal,
zimou se chvěl,
člověk mu své přístřeší odepřel.
   
Bůh, co Adamovi, Evě v ráji zaslíbil,
před zraky pastýřů andělů v Betlémě naplnil.
To Dítě lidem pokoj přináší,
kdo Ho přijal, toho Duch svatý k Bohu unáší.

Kdo své srdce Betlémskému Dítěti otevře,
byť vichřice smrti burácela, přece nezemře.
On, Boží Syn, lidem spásu, pokoj nese.
Za betlémský DIV Andělé oslavovali Pána Boha:
„Sláva Bohu na výsosti,
pokoj lidem na zemi.“

On, zaslíbený Boží Syn,
přišel zbavit lidstvo vin, 
lidské nemocí vzal na sebe.
Na kříži lidem připravil cestu do nebe.

                                                      Vlastimil Pospíšil

Na počátku prosince 
se pracovníci TWR-CZ 
pravidelně scházejí s 
externími spolupracovní-
ky na vánočním večírku - 
nejlepší prostor k podě-
kování za společné dílo i 
ke společné radosti. 

Vánoce ve vysílání Rá-
dia 7 nejsou se slevou, 
ale pěkně stoprocentní. 

Adventní a vánoční vysílání
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Zbor, v ktorom som vyrastal, žil okrem iného v bohatej miere aj 
hudbou a spevom. Preto sa vo mne už od malička prebúdzal záu-
jem o noty a hudbu. Doma sme mali harmónium, a tak som skúšal 
hrať melódie piesní, ktoré ma zaujali, a to aj dvoma rukami. Keď 
to rodičia videli, zapísali ma do hudobnej školy. Tam sa mi celkom 
dobre darilo a okrem toho som už hral aj v zborovej dychovke na 
barytóne. Jedného dňa sa u nás doma objavilo niekoľko chlapov. 
Predstavili sa, že sú z posádkovej hudby, niečo o mne už počuli  
a prišli sa s nami porozprávať, či by som nechcel ísť hrať do vojen-
skej hudby. Že by som tam mal pohodlný život, ľahkú prácu v čis-
tom prostredí, dobrý plat a ešte ďalšie výhody. Spolu s rodičmi som 
cítil, že i keď je to lákavé, ak chcem nasledovať Pána Ježiša Krista, 
život „muzikanta“ v svetskom prostredí mi neposkytne bezpečnú 
perspektívu. Odpovedali sme teda, že nie. Ešte nás skúšali pre-
hovárať a nakoniec povedali, že nech si to premyslíme a prídu ešte 
raz. Aj potom sme odpovedali rovnako. Keď prišiel čas, aby som sa 
rozhodoval do akej školy mám po ukončení základného vzdelania 
nastúpiť, bol to učebný odbor: „montér oceľových konštrukcií“. Po 
vyučení som ostal pracovať vo Frýdku-Místku, a keďže som mal k 
dispozícii klavír a dosť času, znova som sa prihlásil  do hudobnej 
školy. Raz moja učiteľka povedala, že má istú žiačku, ktorú pripravu-
je na konzervatórium, či by som sa neskúsil pripraviť aj ja a vzali by 
ma na skúšky. Veď ak by som aj neprešiel, nič sa nestane. Takto mi 
Pán Boh zvláštnym spôsobom pripravil cestu do prostredia plného 
hudby. Tam som bol pripravený na prácu s mladou generáciou, 
ktorú som s Božou pomocou mohol ako učiteľ hry na klavíri vyko-
návať 35 rokov. Dostal som sa k dobrému riaditeľovi a svoju prácu 
som mal rád. Keď si pomyslím, kde by som teraz bol, keby som 
prijal tú lákavú ponuku na začiatku, nechcem si to ani predstaviť. 
Pán Ježiš povedal: „Lebo kto chce zachrániť svoj život, stratí 
ho; ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čože osoží 
človekovi, keby celý svet získal a svojej duši uškodil?“ (Mat 16, 
25–26). Ako učeň som to nemal ľahké. V odbornej práci som bol 
dosť nešikovný a veľmi som tomu nerozumel. Ale na druhej strane 
som predsa len získal mnohé zručnosti v práci s kovmi, ktoré sú mi 
v živote doposiaľ na úžitok. Práca v oblasti hudby mi bola blízka 

a pravidelnou prípravou na vyučovanie som získaval cennú prax. 
Okrem vyučovania hudby som sa postupne naučil vytvárať pre mo-
jich žiakov prostredie, v ktorom sa mohli cítiť „ako doma“ a tí, ktorí 
čakali na svoju hodinu si mohli robiť úlohy, alebo  po dopoludňajšej 
záťaži v škole si jednoducho  odpočinúť. V triede som si zriadil 
nástenky, na ktorých som okrem odborných záležitostí mohol vždy 
vhodne vyjadrovať aj tie duchovné, pre každodenný praktický život. 
Títo „nemí“ svedkovia hovorili vždy – aj keď som bol neprítomný. 
Mojou radosťou tiež bolo a je aj teraz slúžiť hudobným sprievodom 
k spoločným piesňam v zbore na oslavu Božieho mena a upevňo-
vanie našej viery. A tak by sa dalo povedať ešte mnoho iného, čo 
som získal. Pri pohľade späť vidím, že Pán Boh má pre nás vždy to 
najlepšie a je naozaj pravdou, že „Bázeň pred Hospodinom je 
prameňom života, aby človek unikol osídlam smrti.“ (Prísl. 14, 27). 
To, čo strácame, sú v podstate iba smeti, ale rozhodnutím pre Pána 
Ježiša Krista získavame vždy pravé a trvalé hodnoty. Milý priateľu, 
ak si sa ešte nerozhodol, nechcel by si tak urobiť teraz?

Ľubomír Počai

Tento príspevok bol inšpirovaný 
kázňou Michala Kevického 
na Konferencii pre strednú generáciu.

Každý z nás prechádza určitými obdobiami. 
Keď sme v období sucha, prajeme si, aby sa 
spustil dážď. Keď zase príliš prší, prajeme si 
vidieť slnko. Keď sme v údolí, chceme vyjsť 
na vrchol. 
Niekedy však máme chuť „ani sa nepohn-
úť”. Hlavne, ak práve žneme pozitíva 
z toho, čo sme zasiali. Vtedy, keď sa nám 
darí a užívame si krásny výhľad z vrcholka 
hory. Vtedy by sme najradšej zastali v čase 
a užili si ten moment. Keď som uvádzala 
knižku o našej rodine do života, bol to pre 
mňa ten moment.
Takto nejak – na vrcholku hory – sa zrejme 
cítili učeníci, keď boli svedkami zázraku 
nasýtenia 5000 mužov. Bol to dlhý náročný 
deň učenia. Na jeho konci však Ježiš roz-
množil jedlo a učeníci ho roznášali a rozdá-
vali. Pritom sa všetci nasýtili. 
V takýto čas je – myslíme si – najlepšie 
sadnúť si a vychutnať si tú chvíľu. Nepo-

náhľať sa, dokonca úplne zastať. Napriek 
tomu však v príbehu čítame, že Ježiš „hneď 
rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a 
išli pred ním na druhý breh, kým on rozpus-
tí zástupy” (Matúš 14, 22). 
Učeníci boli rybármi celý život a som pre-
svedčená, že podľa oblohy si domysleli, 
že sa chystá búrka. Ktovie, ako by som 
zareagovala ja, keby mňa – rybára – poslal 
nejaký tesár do loďky za takého počasia. 
Asi by som prinajmenšom argumentovala. 
Tiež mohli argumentovať, že aj oni si chcú 
užiť päť minút slávy, a On im “tú radosť” 
kazí hneď na začiatku. 
V neposlednom rade by som asi chcela, aby 
Ježiš do tej loďky nastúpil so mnou.
Napriek tomu učeníci do loďky nastúpili 
a stalo sa to, čo predpokladali. Až do tretej 
rannej hodiny zápasili s vlnami a vetrom. 
Po dni plnom zázrakov pracovali s vypätím 
všetkých svojich síl celú noc. Až kým nevi-
deli najprv Ježiša a potom aj Petra chodiť 
po mori. Až kým ich poslušnosť na brehu 
nepriviedla k ďalšiemu zázraku. 
V deň uvedenia knižky do života som sa 

cítila tak trochu ako učeníci. Videla som zá-
zrak toho, ako sa Pán Boh sám zastal našej 
rodiny, mňa osobne, aj tejto malej knižočky. 
Videla som, ako všetko postupne zapa-
dalo do seba: od prvého príbehu, cez 
povzbudenie od Danky Hanesovej, mojej 
vysokoškolskej učiteľky, cez 50 príbehov, 
ktoré som napísala za jedno leto, úspešnú 
štátnicu presne pred rokom, stretnutie 
s Danielom Hevierom až po spoluprácu 
s vydavateľstvom Porta Libri. 
Videla som, ako viacerí z vás reagovali na 
moje príspevky, čítala som vaše komentáre, 
e-maily, počula som, ako ste ma povzbu-
dzovali. 
Asi je čas zavrieť dvere a preplaviť sa na 
druhú stranu. Zavrieť túto kapitolu života 
a denne aplikovať to, o čom som v knižke 
písala. Žiť každodenný život vo svojej ro-
dine a byť príkladom v prvom rade svojim 
deťom. Potom možno čoskoro uvidím ďalší 
zázrak, ktorých nám Pán Boh posiela do 
života nespočítateľné množstvo. 
                                                                                                                              

Lýdia Podobná

Preplaviť sa na druhú stranu

Strata a zisk

Zamyslenia
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Jedným z najvýraznejších príkladov rozdielu medzi pýchou a pokorou 
v Písme je príbeh Pána Ježiša o farizejovi a mýtnikovi  (Lk 18, 9-14). 

Asi by sme sa neradi ocitli v pozícii farizeja, ale uvedomil som si, že 
mám sklony k takému pyšnému a samospravodlivému zmýšľaniu 
o sebe, ako mal on. 
Zamysleli ste sa nad tým, ako by mohla znieť vaša „farizejská“ modlit-
ba? Pokúsil som sa ju sformulovať sám pre seba. 
„Ďakujem Ti,  Bože, že si ma nestvoril Rómom, ďakujem Ti, že som 
sa narodil do pravovernej baptistickej rodiny už v tretej generácii. 
Ďakujem Ti, že nie som ako tí ostatní ľudia okolo mňa, ktorí sa len 
ženú za kariérou, majetkom, peniazmi, sexom, oddávajú sa rôznym 
zábavám. Vidíš, že sa neopíjam, neberiem drogy, nemárnim čas na zá-
bavách, diskotékach alebo pri počítačových hrách, nepozerám teleno-
vely.  Ďakujem Ti, že nie som ako tí príživnícki bezdomovci, ktorí má-
mia peniaze od poctivo pracujúcich ľudí. Pravidelne chodím do nášho 
zhromaždenia v štvrtok aj v nedeľu a navyše idem ešte aj v pondelok 
a utorok na modlitby. Denne si čítam Tvoje Slovo nielen podľa príruč-
ky Chlieb náš každodenný, ale aj podľa Hesiel Jednoty bratskej. Každý 
deň navyše prečítam štyri kapitoly z Biblie. Jeden desiatok dávam do 
zboru a druhým podporujem rôzne kresťanské aktivity. Spievam v spe-
vokole, vediem skupinku, keď je potrebné kážem Božie slovo, chodím 
navštevovať starých a chorých a pomáham im. Nespomeniem si na 
všetko, čo robím pre Teba, Pane, ale ďakujem Ti, že môžem mať istotu, 
že Ty o všetkom vieš a spravodlivo to odmeníš.“
Páčila by sa vám takáto modlitba? 
Zrejme nie, ale takto nejako by mohla znieť modlitba farizeja z prečí-
taného podobenstva, keby žil teraz v 21. storočí v niektorom našom 
spoločenstve. Možno si poviete, takto by to predsa nikto nevyslovil. 
Áno, je to pravda. Ani farizej v podobenstve Pána Ježiša však svoju 
modlitbu nevyslovil nahlas. On sa modlil v sebe. Ľudia, ani mýtnik, 
ktorého zahrnul do svojej modlitby, ju nepočuli, ale Pán Boh videl po-
stoj jeho srdca, jeho zmýšľanie. S akým postojom prichádzame pred 
Pána Boha, keď prídeme do spoločenstva Božieho ľudu, alebo keď sa 
modlíme doma? Pán Ježiš v tomto podobenstve brilantne vykresľuje 
na príklade farizeja a mýtnika spôsob, postoj,  s akým sa my ľudia mô-
žeme stavať pred Pána Boha.
Farizej, aj keď formálne ďakuje Bohu, vlastne to ani nie je skutočná 
vďaka, ale samochvála zakamuflovaná do náboženského slovníka. 
Farizej si je dobre vedomý svojej vysokej mravnej hodnoty, ktorá 
prevyšuje ostatných ľudí. On sa snaží plne dodržiavať Zákon a aj to 
konkretizuje na troch príkladoch, že nie je vydieračom, nekoná nespra-
vodlivo a nie je cudzoložník. Celé to vyznieva tak, akoby on bol jediný 
spravodlivý na svete. Nakoniec to celé zaklincuje tým, že sa porovnáva 
s mýtnikom (colníkom). V tomto poslednom bode sebahodnotenia sa 
farizej snaží vyvýšiť seba ponížením iného. Týmto úžasným sebahod-
notením jeho modlitba  nekončí, ale pokračuje 
tým, že vyratúva Bohu, čo všetko pre Neho robí. 
Keď čítame jeho modlitbu, zisťujeme, že vlastne 
ani o nič Boha neprosí. Prišiel sa len predviesť 
Bohu, aký je štedrý a dobrý.
Mýtnik (colník) stojí so sklonenou hlavou, hanbí 
sa aj oči pozdvihnúť k nebu. Výrazom pokánia 
a ľútosti je, že sa bije do pŕs. Je si plne vedomý, 
že v očiach ľudí nemá žiadnu cenu, že je pod-
vodník, vydierač, že urobil mnoho zlých vecí 
(možno aj niekoho zbil, alebo zabil pri vymá-
haní daní). Nevyratúva, čo urobil, nemá sa  čím 
chváliť. Ani sa neporovnáva s inými ľuďmi, lebo 
zrejme považuje všetkých ostatných za lepších 
od seba. Sústreďuje sa na Pána Boha. Neprišiel  
kvôli tomu, aby ukázal svoju zbožnosť, ale pre-
to, že potrebuje odpustenie, milosť a o to Pána 
Boha aj úpenlivo prosí.
Výsledkom je, že mýtnik odchádza ospravedl-

nený, kým farizej nie. Veď on vlastne ani neprišiel pred Božiu tvár, aby 
hľadal ospravedlnenie. On ho predsa vôbec nepotreboval a ani oň 
neprosil, lebo všetko si predsa  niekoľkonásobne zaslúžil. Zrejme vo 
svojej samoľúbosti ani nepostrehol, že jeho modlitba nebola prijatá 
Pánom Bohom, že bol odmietnutý.
Pán Ježiš používa osoby farizeja a mýtnika v tomto podobenstve len 
ako príklad na ilustráciu. Toto podobenstvo nie je namierené konkrét-
ne proti farizejom, ako niektoré Jeho iné reči a podobenstvá, ale je 
proti všetkým „tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za 
nič nemali“ (Lk 18,9). 
Toto podobenstvo hovoril  predovšetkým svojim učeníkom (vtedajším 
aj dnešným), aby nedúfali v seba, aby si nenamýšľali, že sú spravodliví 
už tým, že patria k Ježišovi a aby neznevažovali iných a nestavali sa tak 
do pozície sudcov. Vieme, že učeníci vtedy aj dnes mali a majú takéto 
tendencie, preto je toto Božie slovo, ktoré dnes nám hovorí Pán, aktu-
álne aj pre nás.
V tomto podobenstve kladie Ježiš  každému z nás otázku. Ako prichá-
dzam pred Božiu tvár? S akým postojom stojím pred Pánom Bohom? 
Ako farizej, alebo ako mýtnik? 
Aj my kresťania sme totiž oddelení od ostatných ľudí, aj keď sa to 
teraz už nenazýva farizej, ale svätý. Pán Boh si nás oddelil pre seba. 
Takéto oddelenie alebo vyvolenie však so sebou nesie nebezpečen-
stvo, že zabudneme na to, že stále sme hriešnici, aj keď omilostení, 
a začneme sa vyvyšovať nad iných. 
Myslím, že väčšina z nás, možno každý kresťan vidí seba, alebo aspoň 
by chcel vidieť seba v pozícii mýtnika. Toto podobenstvo poznáme, 
a preto sa štylizujeme do pozície falošnej pokory. Ústami hovoríme, 
že sme hriešni, ale tam niekde v kútiku srdca a mysle sme pyšní na to, 
kto sme a čo sme dokázali, a že nie sme až takí zlí, ako mnohí okolo 
nás. Možno sa snažíme postaviť sa niekde medzi. Nie som predsa 
až taký zlý ako mýtnik, ale ani taký namyslený a hlúpy ako ten farizej. 
Nikdy by som nevyslovil takú modlitbu ako on. Pán Boh však číta mo-
tívy, nie to, čo prehlásime. 
On vidí až do špiku našich kostí, vidí najtajnejšie túžby, myšlienky. 
Kvôli čomu prichádzam pred Božiu tvár? Kvôli sebe, alebo aby som sa 
ukázal ľuďom, alebo kvôli Pánu Bohu samotnému? Neexistuje nejaký 
postoj medzi. Pred Pána Boha je možné prísť jedine s pokorným 
a vďačným srdcom, uvedomujúc si, že všetko, čo viem, čo mám, čo 
som dokázal a dokážem, je jedine Božia milosť a priniesť Mu môžem 
akurát tak svoje hriechy, aby ich vzal zo mňa.
Aj cez toto podobenstvo nás Pán Boh upozorňuje, aby sme sa ne-
povyšovali, aby sme sa nespoliehali na seba. Skúmajme sa, dovoľme 
Duchu Svätému nech v nás  odhalí každé farizejstvo. Stále je veľa toho 
v našich spoločenstvách, v našich rodinách, v mojom súkromnom 
živote, z čoho potrebujeme robiť pokánie. Neprichádzame do spo-
ločenstva a nesnažíme sa tváriť ako perfektní, alebo takmer perfektní 

ľudia, ktorí nemajú nijaké problémy a hriechy? 
Hanbíme sa vyznať hriechy, postaviť sa pred 
Pána Boha ako ten mýtnik a radšej sme tí fari-
zeji. Ako prijímam, keď sa u niekoho vyskytnú 
problémy, ak niekto vyznáva svoje hriechy? Je 
mi to nepríjemné, snažím sa na to zabudnúť, 
alebo sa dokonca hnevám, že prečo robí hanbu 
nášmu perfektnému spoločenstvu, prečo si to 
nenechá pre seba? 
Cesta vpred, cesta ďalej, každého z nás, ako 
jednotlivca aj ako spoločenstva, vedie len cez 
úprimné pokánie. Musíme sa rozhodnúť, kým 
chceme byť. 
Spoločenstvom navonok perfektných uhlade-
ných pyšných farizejov, alebo spoločenstvom 
mýtnikov, omilostených hriešnikov, ktorí v 
pokore vyznávajú svoj hriech a získavajú Božiu 
milosť a ospravedlnenie?

 Ján Szőllős

S akým postojom sa modlím k Bohu?

Úvaha
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Čo si väčšina z nás pomyslí, ak stretne na ulici 
bezdomovca? No asi si to zaslúžil. Buď pil 
alebo prehral všetko, čo mal. Nejaký dôvod sa 
iste nájde. Čo by ste si ale pomysleli, ak by ste 
stretli na ulici 4, 5 alebo 8 ročné dievča? No to 
už je iná káva.
Práve takýchto detí je tu v Káthmandu niekoľko 
tisíc a každoročne pribúdajú nové. Spoločne sa 
nazývajú „streetchildren“ (deti ulice). 
A práve oni a prevencia toho, aby sa ďalšie deti 
dostali do podobnej situácie tu v Nepále sú 
s manželkou našou cieľovou skupinou na ulici 
a v detskom domove, v ktorom sme partnermi.
Väčšinou zdieľajú tie isté príbehy. Ich matka 
zomrela, otec sa znovu oženil a oni skončili 
v dome ako otroci. Pripomína vám to príbeh 
o popoluške? No, tu v Nepále sa jedná o kru-
tú realitu, nie rozprávku. Alebo im pre istotu 
umreli obaja rodičia a oni skončili u niektorého 
z príbuzných na dedine. Školy nieto, jedla nieto 
a tak sa rozhodli ísť hľadať šťastie do Káthman-
du alebo Pokhary. Ale väčšinou je ich snom 
Káthmandu. 
V Káthmandu ich ale nič dobré nečaká. Miest-
ne gangy si ich rozdelia, niektoré zmrzačia, 
aby od turistov vyžobrali viac. Iné deti, hlavne 
dievčatá, ale aj chlapcov predajú do sexuálne-
ho otroctva, väčšinou do Indie. Zvrhlé chúťky 
človeka totiž nepoznajú hraníc. Tieto deti 
spoznáte v uliciach Káthmandu jednoducho. 
Sú špinavé, pod 6 rokov sa váľajú niekde na 
ulici s miskou neďaleko, do ktorej hlavne turisti 
hádžu rupie, alebo nesú veľké vrece cez plece. 
Hoci je pravda, že som už stretol aj 5-ročné 
dievčatko s vrecom cez plece.
Tak sme jedného dňa s manželkou, keď sme 
rozdávali miestnym deťom na ulici jedlo z 
vlastných obmedzených zdrojov, stretli aj troch 
bratov. Príbeh troch bratov je ale trochu iný 
keďže mali jedného rodiča - matku, ktorá ich 
ale posielala do ulíc Kathmandu, aby zbierali 
odpadky, ktoré ona potom speňažila. Denne 
tak zarobili zbieraním papiera, plastov, asi 
100 nepálskych rupií. (v tom čase cca 1 euro, 
dnes 85 centov) Pri pohľade na nich mi vždy 
napadlo, ako by nebolo možné, aby sa niečo 
podobné dialo v našich „civilizovaných“ kra-
jinách na západe. Oni a kopa ďalších mali len 

to nešťastie, že sa narodili práve tu. Žiadnu inú 
vinu neniesli. Osobne som vždy veľmi vďačný, 
keď niektoré z týchto detí stretnem na svojich 
„pochôdzkach“, za to, že som sa narodil tam, 
kde som sa narodil. To jediné ma od nich od-
lišuje, lebo ak by som sa narodil tam, kde oni...
neskončil by som o nič lepšie. 
Spomínaní traja bratia boli v tom čase cca rok 
a pol na ulici. Narodili sa v jednej z odľahlých 
dedín Nepálu, akých sú tu stovky, ba tisíce. 
Ak chcete zájsť do jednej z nich, musíte sa vydať 
na niekoľkodennú prechádzku po horách. Pri 
prvom kontakte s nami boli ako každé iné dieťa 
vyrastajúce na ulici veľmi drzí, drankajúci peniaze. 
Po čase pochopili, že peniaze nedostanú a boli 
prekvapení, že sa o nich s manželkou zaujíma-
me. Manželka je z najvyššej kasty brahminov a to 
má na podobné deti väčšinou veľký vplyv a ne-
chápu, prečo sa s nimi „kuire“ (beloch) a „brah-
minka“ chcú rozprávať ako s rovnými a dávajú 
im jedlo. Po čase zmäknú a my vidíme, že tieto 
ešte nie sú závislé na lepidle (všetky deti na 
ulici časom začnú fetovať lepidlo). Nakoniec 
sú aj vďačné, že sa s nami môžu porozprávať a 
javíme o nich úprimný záujem. V ten deň sme 
asi jediní, kto sa ich nesnaží odohnať. A tak sa 
porozprávame, navzájom sa na seba usmejeme, 
dáme im niečo na jedenie a dohodneme sa, že 
zajtra sa stretneme na tom istom mieste, cca 
v tom istom čase. Na druhý deň ich musíme 
čakať cca dve hodiny, lebo deti predsa hodinky 
nemajú. Ale čakáme radi. 
Na druhý deň nás chlapci zavedú do ich „štvr-
te“. Cesta tam vedie cez úzke uličky, kde len 
veľmi ťažko preniká aspoň trochu svetla. Sprvo-
ti sa obávam, či nás nevedú do nejakej pasce, 
aby nás niekto z ich gangu okradol. Nemôžete 
sa čudovať, keď všade naokolo leží nejaký 
drogovo závislý, deti fetujúce lepidlo, špina atď. 
Do podobných miest si však nikdy neberiem 

nič cenné a pri sebe 
mám maximálne pár sto 
rupií. Časom sa na nás 
nalepia dve dievčatká 
(5 a 6) s vrecami cez 
plece a o chvíľu zas nejakí chlapci. Nakoniec 
skončíme na veľmi malom nádvorí uprostred 
vysokých domov, kde leží na zemi a hrá sa v 
okolí cca 20 detí. Napadne mi: Pane, ale veď ja 
nemám dosť banánov a žemlí!!!
A tak sa s deťmi rozprávame, dáme im jedlo 
čo máme a odháňame tínedžerov s vreckami 
lepidla v rukách, aby im nezobrali to, čo sme im 
práve dali. A čakáme, pokiaľ sa deti nenajedia, 
aspoň trochu. 
Pri odchode sa s manželkou skoro rozplačeme, 
že im nevieme pomôcť viac. V tom čase sme 
žili z cca 130 eur mesačne a bývali v jednej izbe 
u manželkiných rodičov. Jej rodičia nám prene-
chali ich manželskú izbu. Dobrosrdečnosť a 
vrúcnosť miestnych kresťanov a rodiny ma čas-
to zahanbuje. Aj preto si niekedy neviem pred-
staviť, ako by si moja manželka zvykla v často 
tak „chladnej“ Európe. V podstate, už ani ja si 
to neviem predstaviť. Ešte nejaký čas, pár dní sa 
deťom venujeme a nosíme im jedlo, ošetrujeme 
rany, až jedného dňa sa stratia. Pravdepodobne 
začali susedom vadiť a tí ich odohnali. Alebo 
sa len niekam premiestnili. Pýtali sme sa, nikto 
nevedel, kam odišli. V tom čase si uvedomuje-
me, aké potrebné by bolo založenie detského 
domova, aby sme im mohli dať viac opatery 
a lásky. Ale...to je zatiaľ len naším snom. 
Dnes cca jeden rok neskôr, sme partnermi 
v jednom z detských domovov tu v Káthman-
du, kde sa snažíme priviesť deti z dedín, ktoré 
sú v riziku toho, že by sa dostali na ulicu. Sú 
siroty alebo sa o ne príbuzní nevládzu starať. 
V súčasnosti máme 12 detí. Nie je to veľa, ale je 
to 12 detí, ktoré majú pravidelnú stravu, mož-
nosť chodiť do školy, aspoň základnú zdravot-
nú starostlivosť a lásku. A nemusia žiť na ulici. 
S manželkou dnes už ani nesnívame o založení 
vlastného detského domova, skôr len o zlepše-
ní stravy pre deti v tom, ktorý už máme.
Buďme vďační, že sme sa narodili v Európe, na 
Slovensku a vážme si to ako Božiu milosť.

(Zápisník matky)
Rada by som vám predstavila knižku o našej rodine, ktorá je 
akýmsi záznamom raného detstva našich detí, príbehov o 
nich, spoločných radostných i náročných chvíľ. Knižka tiež 
zachytáva niektoré vtipné, no aj hlboké výroky našich detí, ich 

modlitby, naše spoločné 
zážitky. Tiež to, ako 
v našej rodine spolu 
nachádzame, čo nám 
Pán Boh daroval, 
od čoho nás ochránil 
a kam nás posúva.
Knižku je možné 
objednať si na 
e-mailovej adrese: 
zapiskymatky@gmail.
com

Deti, ktoré žijú na ulici

Keď dva a dva je päť

Peter Kuruc

Informace
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Tato slova mi přišla na mysl, když jsem 
začala přemýšlet o tom, co napsat k výro-
čí – 85. narozeninám – bratra Vlastimila 
Pospíšila. 
Mám ho před očima – laskavého kazatele 
s tichým a přesto důrazným hlasem a váž-
ným poselstvím o Boží lásce. Dodnes cítím 
atmosféru modlitebních chvil před každým 
nedělním shromážděním, atmosféru úcty 
před Pánem, kdy jsme se jako staršovstvo 
modlili se svým kazatelem za požehnání. 
Nemohu nepřipomenout jeho úžasný vztah 
k dětem z nedělní školy, které miloval a ony 
milovaly jeho. Vidím ho na setkání histo-
rické komise, zapáleného pro tuto práci, 
s touhou přiblížit historii naší Jednoty, uká-
zat na důležitost poznání vlastní historie, 
naplnění slova Židům 13, 7: „Vzpomínejte 
na vůdce své, kteří vám mluvili slovo Boží.“ 
Čtenáři Rozsévače určitě znají jeho člán-
ky o historii nejen naší Jednoty, ale také 
například o historii anabaptistů, články o 
významných osobnostech našich i světo-
vých dějin, Komenského, Husa, Meereise a 
mnoha jiných. Vždyť již několik desetiletí 
nacházíme v našem časopise články z pera 
tohoto bratra. A nejen články o historii, ale 
také úvahy a kázání, protože zvěstování 
Božího slova bylo u něj vždy na prvním 
místě. Vybavuje se mi, když seděl uprostřed 
bratří a sester brigádníků při rekonstrukci 
pražské modlitebny, v pracovním oděvu, 
určitě unavený, ale přesto se svým laskavým 
úsměvem. Vzpomínám si na útulnost jeho 
bytu - obývacího pokoje, kuchyně i ložni-
ce, připravených v dobách rekonstrukce 
pražské modlitebny pro setkávání nedělní 
školy pro děti. Myslím na vzácné chvíle 
volna, strávené při rozhovorech. I na jeho 
empatii a připravenost pomoci i v těch nej-
obyčejnějších věcech – například při mém 
problematickém snažení zaparkovat nebo 
vyjet se zaparkovaným autem z provozu 
Vinohradské třídy. Nebylo třeba nic říkat, 
stačily obavy v mém pohledu. A tak bych 

asi mohla pokračovat a vzpomínat na to 
mnohé, co jsem směla s bratrem prožít. Ale 
nechme už vzpomínání, pokusím se raději 
bratra představit těm, kteří ho snad neznají 
tak dobře.
Bratr Vlastimil Pospíšil je potomek českých 
exulantů, kteří v 18. století po pobytu 
na jiných místech přišli v zimě roku 1803 
(přesně 1. února toho roku) do městečka 
Zelov v dnešním Polsku. Původní osada 
Zelov vyhořela, půda v okolí byla neúrodná, 
obchodní cesty se Zelovu zdaleka vyhýbaly. 
Žilo zde jen několik poddaných sedláků, 
zahradníků a nájemníků. A prý také jeden 
kovář a kolář. V takovém prostředí začali 
exulantské rodiny obdělávat půdu a hospo-
dařit. Mezi nimi i předkové bratra Pospíšila. 
Život zde nebyl snadný, nejen z důvodů 
hospodářských, ale i z důvodů politických. 
Oblast byla nejprve součástí Pruska, po 
francouzské válce připadla Varšavskému 
vévodství, poté ruskému caru. A nakonec 
Polsku. Jistě všechny těžkosti, které tyto 
rodiny prožívaly – odchod z vlasti, stěhová-
ní na cizím území, neúrody, politické změny 
– přispěly k formování těchto lidí, přispěly 
k tomu, že se lidé naučili tvrdě pracovat, být 
houževnatí, ale také spoléhat na Boží po-
moc a být za tuto pomoc vděčnými. Tyto 
skutečnosti formovaly i život rodiny bratra 
Vlastimila. 
Bratr Vlastimil se narodil 26. prosince 1931 
v osadě Šikavice-Faustynov, ležící asi 3 km 
od Zelova. Sotva začal školní docházku, 
došlo v důsledku obsazení Polska Němec-
kem k uzavření všech druhů škol pro české 
a polské děti, takže rodiče museli své děti 
vyučovat sami doma. Po skončení války bra-
tr nastoupil do polské školy, ale jenom na 
velice krátkou dobu, protože brzy se rodina 
rozhodla odstěhovat zpět do vlasti svých 
předků. Pospíšilovi se usadili ve vesničce Al-
beřice u Žlutic, později v Oráčově a připojili 
se ke sboru v Žatci. Zde bratr dokončil zá-
kladní vzdělání i studium na zemědělské a 
později jedenáctileté škole. Maturitu složil 
souběžně se studiem teologie na Komen-
ského evangelické fakultě.
Důležitý byl pro bratra rok 1947, kdy prožil 
znovuzrození a rok 1949, kdy byl na vy-
znání víry pokřtěn. Asi mnozí ani netuší, že 
se bratr po svém obrácení zajímal o misijní 
práci a toužil odejít jako misionář do Afriky. 
Ovšem události roku 1948 tuto jeho touhu 
překazily. I studium teologie mohl bratr 
začít až po částečném uvolnění poměrů 
v roce 1957. A ihned po ukončení studia 
v roce 1962 začal bratr svou neúnavnou 
službu v naší Jednotě – nejprve jako kazatel 
sboru BJB Miloslavov, sboru rozptýleném ve 
třech okresech jižního Slovenska. Není bez 
zajímavosti, že v tomto sboru kromě mno-

ha jiné vykonané práce v době působení 
bratra Vlastimila došlo k rekonstrukci mod-
litebny. Poté bratr odešel na několik měsíců 
do sboru BJB Brno a odtud na mnoho let 
do pražského vinohradského sboru. A praž-
ský vinohradský sbor právě v době působe-
ní bratra Vlastimila provedl největší rekon-
strukci a přístavbu své modlitebny, tak jak 
ji určitě mnozí znají. Citlivá a přitom zcela 
zásadní přestavba původní secesní budovy 
z roku 1915.  Z Prahy byl bratr povolán ke 
službě sboru BJB Cheb. A pokud máte při 
čtení těchto řádků dojem, že bratr vykonal 
mnoho a mnoho práce na Božím díle, tak 
to ještě není všechno – při kazatelské služ-
bě vykonával bratr ještě mnoho práce pro 
celou Jednotu. Například jako člen a řadu 
let i předseda historické komise, jako člen 
teologické komise, člen Evropské federace 
baptistické mládeže, vyučující církevní a 
biblické historie na Dálkovém semináři BJB, 
člen a mnohaletý redaktor Rozsévače, člen 
Ústřední rady starších BJB v Českosloven-
sku, místopředseda Ekumenické rady církví 
v Československu, předseda brněnského 
odboru Kostnické jednoty a člen Ústřed-
ního výboru Kostnické jednoty v Praze. 
Že už bych měla skončit s výčtem služby 
bratra Vlastimila? Tak ještě doplním, že byl 
také autorem „Řádů“ – publikace, která se 
stala vodítkem pro práci v našich sborech, 
spoluautorem dějin baptistických sborů 
v Čechách – „100 let života víry“–  a na 
Slovensku – „Nesli světlo evangelia“– vydal 
tři básnické sbírky – „Květy víry“, „Pašije“ 
a „Květy naděje“, a také prózu „Ráchel“ a 
„Návrat domů“. 
Co říci závěrem? Bratr Vlastimil byl celý ži-
vot neúnavným pracovníkem na Božím díle. 
Vždy zůstal skromný, téměř nenápadný, 
s širokým otevřeným srdcem. Nejdůležitější 
pro něj bylo nesení čistého evangelia lidem 
dnešní doby. Vyznával heslo, že práce nám 
svěřená není lidskou věcí, ale věcí Ježíše 
Krista. A jistě celý život prožíval skutečnost, 
že „ti, kteří očekávají na Hospodina, nabý-
vají nové síly...“
Na úplný závěr bych proto chtěla bratrovi – 
určitě nejen za sebe, ale i za všechny čtená-
ře Rozsévače – poděkovat za všechnu jeho 
službu a popřát do dalších let mnoho nové 
síly od Hospodina, mnoho požehnání, Boží 
pokoj a mnoho radosti v rodinném kruhu. 

V. Švehlová

Ti, jenž očekávají
„Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; 
běží, avšak neumdlévají, chodí, a neustávají...“ Izaiáš 40, 31

K jubileu...
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Franklin Graham v jedné ze svých knih napsal, 
jak důležité je mít prostor pro Boha. 
Myšleno bylo toto: „Prostor pro Boha potře-
bujete, když vidíte nouzi, která je větší, než 
jsou vaše lidské možnosti jí čelit. Ale přesto 
přijmete výzvu. Spolehnete se na to, že po-
třebné peníze a pomoc pro tuto nouzi opatří 
Bůh. Sejdete se se svými spolupracovníky, 
modlitebníky a dárci a modlíte se. Nakonec 
však můžete opatřit jenom část toho, co je 
potřeba. Pak začnete dávat pozor na to, co 
činí Bůh. Než se rozkoukáte, všecko je tady. 
A vy víte, že vy jste to nezpůsobili. To učinil 
Bůh. Vy jste mu jen umožnili volnost v jed-
nání“. (F. Graham, Když má někdo slavného 
otce..., str.111–112) 
Uvědomil jsem si, že tento princip uplatňuje 
ve své službě i můj přítel Orhan Pincaklar, který 
je kazatelem baptistického sboru v tureckém 
Samsunu. Když Orhan v roce 2003 přišel do 
Samsunu, nebyl ve městě a jeho okolí žádný 
sbor ani žádní křesťané. 
Na začátku své kazatelské (lépe řečeno misijní) 
služby, přijal Orhan za svůj verš z Janova evan-
gelia 5,17: „Můj Otec pracuje bez přestání, 
proto i já pracuji.“
Za třináct let Orhanovy služby vznikl a vyrostl 
v Samsunu sbor, který má nyní okolo 50 členů. 
Na vánoční a velikonoční bohoslužby se ve 
sboru sejde téměř 100 lidí, takže sedí na scho-

dech a po chodbách. O letošních velikonocích 
bylo ve sboru tak plno, že dvacet až třicet 
lidí se už do sboru prostě nevešlo a museli 
se vrátit domů. Dokonce nemohli přijet ani 
křesťané ze 100 km vzdáleného města Sinop, 

protože by „zabrali“ místo muslimům, kteří se 
v hojném počtu přišli na velikonoční boho-
službu podívat. 
A nejde jen o misijní práci v samotném Sam-
sunu. Orhan a místní křesťané se modlí a 
pracují ve městech, která jsou vzdálena i 200 
km od Samsunu. Jejich misijnímu úsilí Pán Bůh 
žehná a tak jsou již jednotliví věřící nebo malé 
skupinky křesťanů ve městech Amasya, Corum, 
Sinop či Merzifon. Ve 130 km vzdáleném 
Ordu, dokonce před dvěma lety založili pro 
šest místních křesťanů misijní stanici. 
Bratr Orhan tam pravidelně jezdil dvakrát 
týdně. Před rokem se rozhodli v Ordu pro-
najmout veřejné prostory pro pravidelné bo-
hoslužby. Od té doby se stanice rozrostla na 
jedenáct členů. 
Je to neuvěřitelné, jak v muslimské zemi 
a obtížných podmínkách (výhružky kazateli 
i řadovým křesťanům, osočující články v no-
vinách a dokonce i fyzické útoky) je Pán Bůh 
přítomen se svým požehnáním. Vzpomínám si, 
jak jsem poprvé před třemi lety přijel do Sam-
sunu. Byl jsem ubytován ve sborovém domě, 
v hostovském pokoji. Když jsem do něj vstou-
pil, zaujala mě hromada bílého prádla na po-
hovce. „Á tak tady měli nějakou větší návštěvu 
nebo mládežnickou akci,“ pomyslel jsem si. 
Posléze mě pastor Orhan vyvedl z omylu. 
Před týdnem měli křest. Pokřtili čtrnáct lidí 
a to byla křestní roucha. Tak to nevím, kdy 
se naposledy v nějakém českém sboru křtilo 

najednou čtrnáct lidí. Ale i tento sbor 
řeší svoje problémy a čelí různým úto-
kům. Za třináct let své existence se sbor 
musel již čtyřikrát stěhovat. Nebylo to z 
důvodu početního růstu, ale protože se 

muslimským pronajímatelům znelíbilo prona-
jímat své prostory křesťanům. I tento rok čelil 
sbor velké výzvě. Po uběhnutí pěti let nájmu 
ve stávajících prostorách se rozhodl majitel 
navýšit sboru nájem ze současných 650 US na 
900 US měsíčně. Takovéto jednání je nelegální, 
protože v Turecku může pronajímatel zvýšit 
nájemci nájemné maximálně o deset procent. 
Tento nájemce však dobře ví, že křesťané 
nemají kam jít, protože nové místo by hledali 
dlouho a těžko. 
Sbor se za danou situaci intenzivně modlil 
a nakonec se rozhodl dát „prostor Pánu 
Bohu“. Dostala se k němu totiž nabídka na 
koupi pozemku o rozloze 300 metrů čtvereč-
ních, v atraktivní lokalitě města. Obvyklá cena 
za takovýto pozemek je 200 000 US, ale pro-
tože jeho majitel je ve složité finanční situaci, 
souhlasil s prodejní cenou 120 000 US. Sboru 
se do současnosti podařilo dát dohromady 
částku 90 000 US a vede jednání o koupi 
pozemku. Na něm by měla stát třípatrová 
sborová budova. Celkové náklady na stavbu 
jsou 308 000 US. 
Na první pohled to může vypadat jako „příliš 
velké sousto“ pro tak malý sbor. Ale co je pro 
Boha nemožného? Pokud doposavad žehnal 
a přidával spasených duší, proč by nemohl 
požehnat i v zajištění financí? Navíc, i v naší 
jednotě máme zkušenosti s podobným Božím 
požehnáním. Vzpomeňme například na stavbu 
modlitebny v Aši či Brništi. 
Věřím, že Pán Bůh dopřeje další úžasné zkuše-
nosti se svou mocí a dobrotou našim bratřím 
a sestrám v Samsunu. Také by mě potěšilo, 
kdyby si k tomu použil i nás české baptisty. 
Vždyť, kde se dává prostor Pánu Bohu, tam 
On přichází a je tam vidět.

Pavel Novosad

Prostor pro Boha – v Turecku

Ze sborů
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V Libanonu žije 4,5 milionu obyvatel a 
přibližně 1,8 milionu především syrských 
uprchlíků. Protože se již několik let věnuji 
arabštině, využila jsem své kontakty a loni 
i letos jsem strávila měsíc v Libanonu, kde 
jsem pomáhala různým křesťanským orga-
nizacím v jejich práci s uprchlíky. 
Měla jsem možnost setkat se několika lidmi, 
syrskými Kurdy, se kterými jsem se seznámi-
la minulý rok při jejich křtu. 
Během našich dlouhých rozhovorů jsem se 
měla možnost dozvědět, jakým způsobem 
se setkali s Kristem, jak rostou ve víře 
a poznání Bible a vůbec, jak postupně vrůs-
tají do Božího světonázoru. Velmi povzbu-
divé bylo, že vedou biblické skupinky 
v kurdštině pro další uprchlíky. 
Stejně jako minulý rok jsem i letos strávila 
týden na horách, kde jsme v rámci jedné 
církve pořádali tábor pro děti. 
Měli jsme tam 45 dětí ve věku od 7-14 let. 
Více než polovina z nich byly děti z různých 
církví, zbytek potom byly děti uprchlíků. 
Všechny tyto děti přijely z Bejrútu, který 
je velmi hustě zastavěný s minimálním 
množstvím zeleně a volného prostranství, 
obzvláště pak v oněch chudých oblastech, 
kde většina uprchlíků žije. 
Na táboře ale byla spousta místa na hraní 
a tak děti byly logicky nadšené a nesku-
tečně si tento prostorný pozemek užívaly. 
Hrály hry v lese, ušpinily se, promočily se, 
zpotily, prostě léto jak má být. 
Mnohé děti nikdy neměly strukturovaný 
volný čas, kdy by něco vystřihovaly, lepily, 
budovaly nebo hrály hry či dělaly sporty. 
A toho jsme se právě snažili využít. 
Táborové téma bylo Největší hrnčíř a podí-
leli se na něm lidé ze sboru, ale také pozva-

ní hosté. Používali jsme spoustu příběhů, 
písniček s různými tanečky a ukazováním, 
hry, výtvarné a sportovní aktivity a snad se 
nám skrze ně povedlo věrně předat evan-
gelium. 
Se stejnou církví jsem se o týden později 
podílela na čtyřdenním příměstském táboře 
(Vacation Bible School) pro syrské děti 
v Bourj Hammoud v Bejrútu. 
V době, kdy jsme měli program pro děti (ve 
věku 7-13 let), měly jejich matky kurz ang-
ličtiny. Aby toto všechno bylo možné, přijeli 
také dobrovolníci z USA. 
Zatímco nám muži pomáhali s dětmi, ženy 
se věnovaly výuce angličtiny. Tento tábor 
by nebyl možný bez pomoci místních liba-
nonských dobrovolníků z církve, kteří měli 
většinou na starost nějakou aktivitu (chvály, 
biblické verše, slovo, hry, výtvarné aktivity). 
Očekávali jsme kolem 75 dětí na den. Jaké 
to překvapení, když nám jich poslední den 
přišlo přes 100!
Já jsem měla na starosti výtvarné aktivity 
a krátké slovo a také slovo, respektive pre-
zentaci biblického příběhu o Námanovi. 
Bylo samozřejmě nesmírně náročné v pěti 
lidech ukočírovat takové množství dětí. 
Navíc tyto děti neumějí pracovat samostat-
ně a neustále potřebovaly pozornost. 
Myslím si, že si náš příměstský tábor užily. 
Byly velmi hrdé na své výtvarné výtvory, 
zapojovaly se do různých her, zpívaly pís-
ničky, soutěžily v tom, kdo se rychleji naučí 
biblický verš, atd. 
Když poslední den odcházely, bylo zřejmé, 
že jim je líto, že to končí a že se rok neuvi-
díme. A nám pomocníkům to samozřejmě 
bylo líto stejně, ne-li víc. 

mili

Brat Ondrej Betko sa narodil v roku 1929 v Békešskej 
Čabe, odkiaľ sa v roku 1945 presťahoval s rodičmi 
a troma bratmi na Slovensko. 
Už v mladom veku prežil Božie povolanie k nasledo-
vaniu Pána Ježiša a na vyznanie svojej viery bol pokrs-
tený v zbore BJB v Miloslavove. Neskôr bol členom 
zboru BJB v Podunajských Biskupiciach a od roku 
1962 v Bratislave. Pán mu dal starostlivú manželku 
Irenku a dcéru Editku, tiež dvoch vnukov a dožil sa 
i pravnuka. 
Brat Ondrej bol známy ako pisateľ kresťanskej poézie. 
Niektoré piesne v jeho preklade spievame pri spo-
ločných zhromaždeniach a viaceré sú v spevníkoch 
pre spevokoly. V tomto smere išiel v šľapajach svojho 
otca, brata Ondreja Betku st. Taktiež verne pracoval 
na šírení Božieho slova éterom. Počas totalitného 
režimu prispieval ilegálne do vysielania medzinárod-
nej kresťanskej rozhlasovej spoločnosti Trans World 
Radio (TWR). Po politických zmenách v roku 1989 sa stal redakto-
rom v TWR a vykonával túto prácu aj po odchode do dôchodku. 

Počas svojho pôsobenia v TWR vytvoril archív 
poézie a svoju službu prednesom hovoreného 
slova využil aj pre načítanie celej Biblie do archívu 
TWR, ktorý sa priebežne využíva pri rozhlasovom 
vysielaní Rádia 7. 
Jedno z najťažších období svojho života prežil 
brat Ondrej potom, čo mu ako štyridsaťtriročná 
zomrela jeho jediná dcéra. Pred štyrmi rokmi si Pán 
povolal do nebeského domova jeho manželku vo 
veku 78 rokov. Roky samoty a postupujúcej Alz-
heimerovej choroby mu pomohli zvládnuť najmä 
pracovníci Zariadenia sociálnych služieb SAMARI-
TÁN v Tekovských Lužanoch, kde si ho Pán odvolal 
do večnosti 30. októbra 2016 vo veku 87 rokov.
Rozlúčili sme sa s ním na bratislavskom cintoríne 
Vrakuňa (bývalý Ružinov) v nádeji na vzkriesenie, 
ako nám to Pán Ježiš zasľúbil: 
„Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, 

aj keby zomrel, žiť bude“ (Ján 11, 25). 
 Andrea Balážová

Šťastný človek 
Ondrej Betko 

Niekto si myslí, že som šťastný človek.
Že nič mi nechýba, že všetko mám.
Že život môj je samá radosť 
a bolesť vôbec nepoznám.

A ja, keď príde večer, keď som sám,
nestačím slzy zotierať
a tíšiť bolesť, ktorá hryzie,
chcela by srdce roztrhať!

Ja roním slzy, hriechmi štvaný,
ktorými denne zomieram,
ktoré mi ako ostré šípy
spôsobia denne toľko rán.

Ja roním slzy, že som slabý,
keď príde diabol v bojoch dňa,
keď príde satan usmievavý
a pýta srdce odo mňa.

Niekto si myslí, že som šťastný človek.

A ja som vskutku ním!
Veď na môj plač mi odpoveďou
spasenie dáva Boží Syn!

Brat Ondrej Betko odišiel do nebeského domova

Služba uprchlíkům v Libanonu

Zo zborov
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Slavnost instalace ve sboru Na Topolce

17

V květnu letošního roku proběhla ve sbo-
ru BJB v Praze 4 instalace kazatelů Jana 
Koukala a Lydie Kucové /foto vpravo/. 
Slavnost se odehrála za účasti domácích 
i zahraničních hostí a byla prodchnuta 
vřelým duchem Kristovy lásky. 

Za BJB na slavnosti 
promluvil předseda 
výkonného výboru br. 
Milan Kern. 
Za platformu sborů 
Síť víry (odkazující se 
k ideovým kořenům 
baptistické tradice) se 
k instalované sestře a 
bratrovi přihovořil br. 
Petr Červinský, kaza-
tel sboru Petra Chel-
čického v Lovosicích 
a za místní ekumenu 
promluvila farářka 
sboru ČCE v Nuslích 
Marta Zemánková. 

Na slavnosti rovněž 
zazněly pozdravy od 
evropských baptistů. 
Bratr Parush Parushev 
z Bulharska působící 
na Mezinárodním 
baptistickém teologic-

kém semináři, 
který donedáv-
na sídlil v Praze, 
přivezl pozdravy 
od bratra To-
nyho Pecka a 

sestry Jenni Entrican, 
tajemníka a místo-
předsedkyně Evropské 
baptistické federace. 

Hlavním slovem při in-
stalačním shromáždění 
promluvil bratr

Petr Macek, v minulosti druhý 
nejdéle sloužící kazatel topo-
leckého sboru. V kázání na text 
z 12. kapitoly 1. Korintským 
zdůraznil rovnost a vzájemnost 
darů, při níž se nerozlišuje mezi 
muži a ženami. Dále z apošto-
lova listu Korintským vyzdvihl 
myšlenku usilování o „vyšší“ dary. 

Zmínil, že největším darem je láska (1K 
13). Naší zvolené kazatelce a kazateli sbo-
ru v závěru svého poselství vyjádřil přání, 
aby ve své službě, spjaté s šířením Slova, 
usilovali o větší a hojnější užitečnost darů, 
kterých se jim milostí Boží dostalo. 

Ladislav Mečkovský

Slavnost v Praze
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Dvojročný kurz sa končí a ja chcem poďakovať 
redakčnej rade za túto príležitosť zdieľať sa 
s čitateľmi s problematikou fotografovania. 
Ďakujem tiež čitateľom za ich reakcie. 
Zároveň si uvedomujem, že niektoré časti mohli 
byť pre niekoho ťažšie. Z praxe viem, že sú dva 

typy fotografov. Niektorým postačí automatika, 
ktorú fotoaparát ponúka, a iní sa učením a skú-
šaním posúvajú ku kreatívnej tvorbe. Zámerom 
tohto stručného kurzu bolo motivovať obidve 
skupiny ľudí, aby svojou tvorbou prispievali 
do nášho spoločného časopisu a som vďačný 

za tých, ktorí už tak robia. Na záver si pripome-
nieme to najdôležitejšie z kurzu. V pravom rohu 
každého obrázka je uvedené číslo Rozsievača, 
v ktorom sme danú tému preberali.

Vladimír Malý

Fotokurz - záver - opakovanie...

Fotokurz s Bibliou



1919

Núdza, nedostatok jedla, peňazí na zapla-
tenie zdravotnej starostlivosti, útek, provi-
zórne bývanie. Dlhodobé vojnové konflikty 
v krajinách Blízkeho východu nekončia 
a pýtajú si svoju daň. 
Milióny vysídlených ľudí v Sýrii a Iraku hľa-
dajú pomoc. 
V Nadácii Integra sa stále zaujímame o ich 
príbehy. Nie je nám jedno, čo sa deje mimo 
našej vlasti. Pripomíname si konanie Pána 
Ježiša, ktorý sa staral o biednych a chorých. 
Chceme Ho v tom nasledovať, a tak pomá-
hame tým, ktorí to potrebujú. 
Nedávno sme spoznali príbeh Iračana Ma-
hera, otca ôsmich detí. Ešte pred dvoma 
rokmi sa tento muž bál o život svojej rodi-
ny. Hrôzostrašné udalosti, násilie, výbuchy 
áut a strach o tých najbližších ho prinútili 
konať. Minul všetky úspory, aby mohol so 
svojou rodinou ujsť na bezpečné miesto. 
Riskoval všetko, ale vyšlo to.
Dnes žije Maher so svojou manželkou a ôs-
mimi deťmi v irackom Kirkúku. Bývajú v ne-
dokončenom dome, ktorý vyzerá skôr ako 
stavenisko. Nie sú tu sami.  O jednoduchý 
príbytok sa delia s ďalšou rodinou. „Smrť 
nám tu nehrozí, ale je to ťažké. Sme praktic-
ky bez peňazí. Úspory sme minuli na úteku. 
Často musíme prosiť iných o pomoc, nie-
kedy nemáme ani na jedlo,“ hovorí Maher. 
Nie je jednoduché uživiť takú veľkú rodinu. 

Maher síce pracuje vo fabrike, dostáva však 
mizernú mzdu. Nestačí na pokrytie výdav-
kov. Niet si však z čoho vyberať. Situácia 
s voľnými pracovnými miestami je zúfalá, 
veď v krajine sú tri milióny vysídlených ľudí. 
Pomáha aj najstarší syn Mahera, ktorý ne-
chal školu a berie akúkoľvek príležitostnú 
prácu. Všetci potrebujú jedlo. Navyše je 
potrebné operovať najmladšie z detí, ktoré 
si zlomilo nohu. Vďaka peniazom od spon-
zora je to možné.
Príbeh Mahara je jedným z mnohých. Tisíce 
rodín v  Iraku a Sýrii utekajú zo strachu pred 
smrťou zo svojich domovov. Deti sú naďalej 
svedkami krvavých hrôz, z ktorých sa budú 
roky spamätávať. Je pravdepodobné, že 
mnohé ani nikdy nedokážu spracovať. 
Humanitárna organizácia Medair, ktorá je 
naším partnerom na Blízkom východe, oča-
káva v blízkej dobe masívny nárast počtu 
utečencov. Podľa humanitárnych pracov-
níkov treba zabezpečiť najmä  hygienické 
balíčky, balenia pitnej vody, nepotravinovú 
pomoc. Ľudia na úteku nemajú nič. Zachra-
ňujú si len holý život. 
Pomôžte im spolu s nami. Zmiernime ná-
sledky vojny, s ktorými si sami neporadia. 
Váš dar pošleme na miesto núdze, kde 
pracujú naše partnerské záchranárske tímy. 
Pomôžte zabezpečiť hlavne hygienické 
potreby a pitnú vodu. 

Prispieť môžete cez našu web stránku 
www.integra.sk alebo na č.účtu 
IBAN SK50 1100 0000 0026 2747 5658
(do poznámky napíšte Blízky východ)

 Ďakujeme. 

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

Témata příštích vydání

Rozsévač/Rozsievač 2017:
Číslo 1/2017 – Křesťan a ekonomika
Uzávěrka 10. 11. 2016
Číslo 2/ 2017 – Křesťan a medicína
Uzávěrka 10. 12. 2016
Číslo 3/2017 – Křesťan a příroda
Uzávěrka 10. 1. 2017

Inzercia

Násilie vyháňa z domova

Čo nám pripomína vianočný stromček

          (Krátke zamyslenie nielen pre deti)

1. Vianočný stromček je zelený. 
Zelená je farbou života, rastu a požehnania. 
Pán Ježiš nám prišiel darovať život: „...ja som prišiel, aby život mali a hojne mali” 
(Ján 10, 10).  
2. Vetvičky stromčeka sú rozložené na všetky strany.
Vetvičky sú obrazom Božej lásky, ktorá sa rozprestiera na všetky svetové strany. Svoju 
lásku nám Pán Boh ukázal vo svojom Synovi: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho”
( Ján 3, 16).
3. Stromčeky sú ozdobené svetielkami, ktoré žiaria do tmy. 
Pán Ježiš je svetlo, ktoré žiari do tmy hriechu: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasledu-
je, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života”( Ján 8, 12).
4. Pod stromček ukladáme darčeky. 
Dary nám pripomínajú najväčší dar, ktorý sme dostali v Pánovi Ježišovi: “vďaka 
Bohu za Jeho nevýslovný dar!” (2. Korintským 9, 15).
5. Stromček krásne vonia. Vôňa nám pripomína krásu a radosť. 
Anjel zvestoval pastierom radostnú správu, ktorá platí aj pre nás: “nebojte sa, veď 
zvestujem vám veľkú radosť,... lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spa-
siteľ, ktorý je Kristus Pán”( Lukáš 2, 10).

Nielen pre učiteľov

http://www.integra.sk
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Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Michal Lapčák, Robert Pokorný, Daniel Maďa,
www.christianphotos.net, Photo: © nito / Dollar Photo Club, © butterfly-photos.org / Dollar Photo Club a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.

„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, 
protože navštívil a vykoupil svůj lid 
a vzbudil nám mocného spasitele.“ 

(Lk 1, 68–69)
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: ©  Anneke /Adobe Stock Photo, ©  yellowj /Adobe Stock Photo a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.
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