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Vychutnávajte si malé veci
Světská sláva polní tráva
Som mama

„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.“ (Př 3, 13)

Křesťan a vztahy

Reportáž

YES, I DO!
V piatok 24.2.2017 sme na Gymnáziu Andreja Sládkoviča
v Banskej Bystrici po roku opäť raz otvárali víkendovú
konferenciu mládeže BJB v SR s názvom: „Yes, I Do!“ (Áno,
beriem!)
Hlavná téma bola tentokrát zameraná na Cirkev ako Kristovu
nevestu. Čo je Cirkev a prečo by som do nej mal chcieť patriť?
Vyučovanie a kázanie na túto tému (S. Lacho, B. Uhrin, J. Máhrik
a R. Nagypál) bolo sprevádzané piesňami chvál (Lučenec+Rev.
Lehota, Banská Bystrica, Košice a BA Palisády), dramatickými
scénkami a inšpiratívnymi videami.
Medzi seminármi (väčšina bude dostupná na www.baptist.sk) najviac zaujala prednáška brata doc. Pavla Hoška
z Prahy, ktorý prijal naše pozvanie, aby
nás previedol aktuálnou témou „Islam
ako výzva pre kresťanov“.
Blížiace sa 500. výročie reformácie
pripomenul vo svojom seminári brat
doc. Pavel Hanes. Okrem výberu zo
17 (!) seminárov mali mladí možnosť
vypočuť si aj koncert oceňovanej jazzovej kapely Groove Hub (Ľ. Šramo, R.
Valach, A. Hudec), zapojiť sa do kvízu
v 5-členných družstvách, pridať sa
k niektorému zo športových turnajov
(volejbal, floorbal, stolný tenis, šach),
navštíviť DEPO klub, porozprávať sa
v kaviarni, občerstviť sa v bufete, alebo si dohodnúť stretnutie s niekým
z modlitebno-poradenského tímu.
Veľmi vydarenou a obľúbenou novinkou bola možnosť odfotiť
sa vo fotokútiku!
Jeden z najkrajších momentov bol v nedeľu ráno, keď po kázni
brata Richarda Nagypála (kazateľský praktikant v B. Bystrici) asi
240 ľudí reagovalo na výzvu vyjadriť svoj záväzok
byť aktívnou súčasťou
nevesty Kristovej.
Spolu s veľmi pozitívnym
hodnotením mnohých
zúčastnených nás to
povzbudzuje k viere, že
Pán Boh hovoril a konal aj
počas tohto víkendu.
Ďakujeme Bohu za privilégium pridávať sa k Jeho
dielu!
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Ďakujeme za našu mládež, ktorá chce počuť Boží
hlas a byť aktívnou súčasťou Cirkvi – Kristovej
nevesty!
Ďakujeme každému jednému z vás, ktorí ste
podľa svojich možností prispeli k požehnaniu
MK 2017!
Benjamin Uhrin

Fotografi:
Peter Orvoš, Lýdia Uhrinová, Ján Belák, Daniel Nagy, Tereza Tobáková
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Měsíc květen - máj - je úžasný měsíc. Zatímco
v dubnu, kdy ještě sem tam padal sníh, vyrašily ze země lístky narcisů a tulipánů, v květnu
ukazují své květy v plné kráse.
Na zahrádkách můžeme obdivovat jejich tvar,
barvu, vůni a podíváme-li se dovnitř rozevřených tulipánových kalichů, uvidíme nádherné
a důmyslné složení jejich nitra.
Každý rok se situace opakuje. Věděli jsme,
že letos to tak opět bude. Pán Bůh to tak
naplánoval a zavedl. Jednou jsem zasadila na
zahrádce cibulku speciálního tulipánu zvláštního tvaru a barvy.
Na jaře jsem čekala, až se květ objeví a opravdu, byl krásný. I další rok vyrostl, ale následující rok se už na zahrádce neukázal.
Marie Horáčková
Ptala jsem se zahradníka, jak je to možné a co
mám dělat pro to, abych se s ním mohla opět
potěšit. Odpověděl mi, že cibulky tulipánů
se někdy dostanou tak hluboko, že už nemají
sílu dostat se až nahoru. Mohu cibulky na podzim vykopat, uskladnit a na jaře je
opět zasadit. Tak jako trpělivě čekáme a těšíme se na jarní květiny, tak rodiče čekají
na svoje děti, až „rozkvetou“ a budou následovat jejich víru.
Děti rostou a jednou se ukážou ve své plné kráse, avšak někdy se stane, že některé
dítě odmítne následovat rodiče a vyrazí na svou vlastní cestu.

Kdo rozhoduje?
V Bibli čteme o takových případech na různých místech. Stalo se tak i v rodině proroka Samuele.
O jeho synech Jóelovi a Abiášovi, kteří byli v Izraeli ustanoveni za soudce v Ber-šebě,
je zapsáno: „Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali
úplatky a převraceli právo“ (1 S 8, 1-3). Proto je lid jako soudce odmítl. Jak to jen
muselo Samuele bolet!
Moje babička s dědečkem
byli věřící. Jezdila jsem
k nim často na prázdniny
a babička se se mnou každý
večer modlila. Povídala mi
o Pánu Ježíši. Ale moji rodiče
se vydali jinou cestou. Vím,
že babička i dědeček byli
kvůli tomu velmi smutní, ale
modlili se za nás. Věřím, že
díky těmto modlitbám jsme
uvěřili, Pán Ježíš vešel do naší
rodiny, zachránil nás a spasil.
My teď můžeme posloužit našim rodičům. Moje maminka uvěřila a nechala se pokřtít ve svých 60 letech.
Člověk zasadí a Pán dá vzrůst. Naše děti jsme vložili do Božích rukou a modlíme
se za ně. I naše děti, jako ty květinky - nemají sílu dostat se samy nahoru. Potřebují
pomoc, potřebují Pána Ježíše.
A i kdyby se některé z nich vydalo svou vlastní cestou, víme, že Pán Ježíš je drží pevně ve své ruce a nepustí je.
Vždyť jsou to Jeho ovečky. Na nás je, abychom s důvěrou čekali, vytrvale se modlili
a ptali se Pána Boha, co v tom případě máme dělat.
Pak se zařídili podle Jeho rady, dál se za ně modlili a trpělivě čekali, až přijde ten
správný čas, kdy uvidíme děti v plné kráse, se srdcem naplněným Duchem svatým.
I kdybychom jejich obrácení už neviděli, pak víme, že pro Pána neplatí náš čas.
On své dílo začal a jistě je i dokončí.
Známe moc modlitby a věříme Pánu. „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší,
kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí“ (1 J 5, 14).
Víme, že Jeho vůle je, aby všichni lidé byli spaseni.

„Máme v Něho pevnou
důvěru, že nás slyší
kdykoliv o něco požádáme
ve shodě s Jeho vůlí”
(1J 5, 14).
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Téma – Křesťan a vztahy

Jak mohou spolu manželé vydržet 40 let?
V měsíci květnu připomínáme mimo jiné i manželství.
Zeptali jsme se manželů Kernových, jaká byla jejich představa na začátku
a jak je tomu po 40 letech manželství.

S jakou myšlenkou a jakými představami jste vstupovali do manželství? Jaké
bylo vaše očekávání?
Milan: Řadu let jsem se modlil za svoji
(zatím neznámou) budoucí manželku, ale
věděl jsem, že je to pro mne vzdálenější
budoucnost. Asi v 26 letech jsem rozpoznal, že již nastal čas ke hledání manželky
a začal jsem se dívat na věřící sestry i
s touto myšlenkou. Považoval jsem manželství za normální, a zůstat svobodným
jen jako možnou výjimku. Především jsem
očekával u své budoucí manželky vřelý
vztah k Pánu Ježíši a ochotu k duchovní
službě; ostatní věci, jako krása, vzdělání,
povolání, to jsem neřešil.
Protože již v té době jsem myslel na budoucí službu kazatele, tak jsem o ní uvažoval i jako o vhodné manželce kazatele.
Iva: Modlila jsem se také za svého budoucího manžela. Toužila jsem po tom,
aby to byl člověk z celého srdce sloužící
Bohu. Provázelo mě slovo Izaiáše 28,16:
„Kdo věří, nebude kvapiti“ a Iz 55, 8:
„Cesty mé nejsou jako cesty vaše ani myšlení má jako myšlení vaše. Ale myšlení má
jsou o pokoji a ne o trápení, abych učinil
vašemu očekávání konec přežádostivý.“
Pán Bůh mou touhu vyslyšel. Věřila jsem,
že Pán Bůh bude s námi v našem manželství, že nás povede a ochrání.
Co vás zaujalo na druhém, když jste se
seznámili?
Milan: Bylo to právě to, co jsem měl ve
svých očekáváních. Poznal jsem, že miluje
Pána Ježíše, má ráda lidi a má srdce pro
službu.
Iva: Duchovní opravdovost, spolehlivost.
Pocit, že je to člověk, na kterého bych se
dokázala v životě spolehnout.
Dnes se lidé lehkovážně rozcházejí kvůli
neochotě přizpůsobit se jeden druhému. Byli jste povahově stejnými typy?
Museli jste se jeden druhému přizpůsobovat?
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Milan: V něčem jsme byli stejnými typy,
ale ne ve všem. Např. já jsem byl méně
komunikativní než ona, měl jsem některé
zákonické rysy, byl jsem takový vážnější,
s menším smyslem pro humor. Ale také
jsme vyrůstali v odlišných rodinách, s rozdílným přístupem v praktických věcech,
a to jsme museli sladit.
Iva: Důležité je „dívat se stejným směrem“ a to bylo hned od začátku. Oba
milujeme Pána Ježíše a jdeme za Ním.
V něčem jsme stejnými typy a v něčem
ne. Oba milujeme přírodu, hory, ale já
jsem sdílnější, citlivější...
Učili jsme se přizpůsobovat sobě navzájem. Přijímali jsme a přijímáme vzájemnou
odlišnost. Snažíme se s Boží pomocí si
porozumět, vyjít vstříc. Poznat navzájem
své potřeby.
Jak mohou spolu manželé vydržet 40 let?
Milan: Když máme společně živý vztah
k Pánu a stálou vzájemnou lásku, tak
to vůbec není těžké. Kde je láska, tam
je ochota k oběti a potřebná vzájemná
přizpůsobivost.
Myšlenka na nějaké jiné řešení se po celou dobu manželství nevyskytla ani vteřinu. Ovšem v našem případě se nejedná
jen o zachované manželství, ale manželství spokojené, naplněné, šťastné. K tomu
z manželčiny strany hodně přispívala
podpora při vleklých stavebních pracích,
významná pomoc v mé kazatelské službě,

trpělivost s mou odlišnou povahou a stálé oceňování a povzbuzování.
Iva: Láska k Pánu Ježíši, vzájemná láska.
Jsem za manžela velmi Pánu Bohu vděčná. Vážila jsem si a vážím jeho opravdovosti, upřímnosti, skromnosti, pokory a
aktivní vnímavosti potřeb jiných. Je pro
mne oporou a zdrojem pokoje. Jdeme
spolu stejným směrem.
Jaký jste měli pocit, když jste se téměř
po 40 letech manželství zúčastnili kurzu
pro manželské páry?
Milan: Částečně jsem to bral jako přijetí
pozvání bratra Marka Žitného.
Měl specielní záměr, aby právě předseda
VV se kurzu zúčastnil. Velké očekávání
na obohacení pro naše manželství jsem
neměl, i když jsem naše manželství nepovažoval za ideální, v kterém by už nebylo
nic k řešení a ke změně. Ale absolvování
již prvního modulu se čtyřmi lekcemi nás
obohatilo a proto jsme měli zájem v tom
pokračovat a později se i aktivně zapojit
do této služby.
Iva: Přišlo mi to úsměvné. Po tolika letech manželství!! Účast jsem brala jako
představení kurzu manželovi. Ale chytil
mě hned za srdce. Formou i obsahem.
Při lekcích jsem si řadu věcí uvědomila
a pochopila, i zpětně. Oběma nám kurz
prospěl. Říkala jsem si, že by se co nejvíce
manželských párů, bez rozdílu věku, mělo
kurzů zúčastnit. S velkou chutí jsme se
pak zúčastnili i všech kurzů (modulů)
dalších a pak se i aktivně zapojili do této
služby.
Rozhovor s manželi Kernovými vedla
Marie Horáčková

Téma

Čím je naplnený váš život?

Slúžime manželským párom a posledné
roky náš život vystihuje citát neznámeho
autora:
„Vychutnávajte si malé veci, pretože raz
sa budete pozerať späť a zistíte, že to boli
veci veľké. Väčšia časť vášho života bude
zložená z malých, bezmenných momentov,
ktoré strávite smiechom s niekým, na kom
vám záleží.“

Vychutnávajte si malé veci

Náš život sa často skladá z malých udalostí
a skúseností. Niektorým ani nevenujeme
patričnú pozornosť, a až s odstupom času
uvidíme ich význam, dôležitosť či dokonca
veľkosť. Samozrejme to neznamená, že náš
život je len samý smiech. Pred rokom som
ukončil chemoterapiu po operácii rakoviny
hrubého čreva a prechádzali sme aj mnohými inými ťažkými udalosťami. Ale zjednodušene povedané, ak sa vieme spolu smiať,
ľahšie sa nám spolu aj plače. O tom však
možno inokedy...
Čo pre vás služba manželským párom
znamená?
Je to v prvom rade vedomie toho, že sme
povolaní Bohom. Nebol to náš nápad, ani
iniciatíva a už vôbec nie plán. Napriek tomu
sa táto služba stala pre nás niečím blízkym.
Robíme ju radi, napriek prekážkam, ktoré
život (a niekedy ten zlý) prináša. Keď sa
vrátime k citátu – je pre nás dôležité, že túto
prácu robíme spolu. Mne záleží na Esterke
a jej na mne. Prežívanie radostí aj starostí v
službe nám prináša povzbudenie, radosť,
ale aj prekážky, ktoré je potrebné prekonať.
Spolu sa smejeme aj plačeme, modlíme sa
i čakáme. Naša práca je o šírení princípov,
ktoré Boh do vzťahov pri stvorení vložil. Je
to podobne ako s fyzikálnymi zákonmi. „Keď
pôjdem v zákrute, kde je predpísaná štyridsiatka, stošesťdesiatkou, určite havarujem. Je jedno,
či som nekresťan alebo kresťan, ktorý počúva
v aute kresťanskú stanicu. Určite havarujem.“
Poznám manželstvá nekresťanov, ktoré fungujú
výborne, a poznám manželstvá kresťanov, ktoré
nestoja za nič“ (paraf. Mark Gungor).
Je na pároch, ktorým slúžime, či zoberú len
princípy, ktoré prinášame, a budú ich aplikovať v živote, alebo vpustia do svojho života
aj Tvorcu týchto princípov. Našou snahou je
priniesť nádej, povzbudenie, nové impulzy

a motiváciu pre páry, ktoré sú ochotné na
svojom vzťahu pracovať. Bez Božieho slova,
na ktorom naša služba stojí, a bez spolupráce Božieho Ducha sa však nezaobídeme.
Čo si manželia môžu z našej služby vziať
(priniesť)?
Ak myslíme na našu službu v rámci Slovenska – Motivačné víkendy pre manželov, tak
veríme, že páry v Račkovej môžu prijať niekoľko benefitov.
V prvom rade je to pre pár určitý druh
„reštartu“. Trojdňové „vypadnutie“ z kolobehu života oceňujú a vnímajú ako príležitosť
budovať svoj vzťah. Nejeden z párov sa nám
zdôveril, že je to po mnohých rokoch prvýkrát, keď môžu byť spolu bez detí...
Veríme, že ďalším prínosom sú oslovenia
Pánom do situácie každého páru, ktoré On
sám pripravil. Život každého z nás má určité
medzery a nedostatky. On nás najlepšie
pozná a vie, kde v hĺbke našej bytosti potrebujeme zahojiť rany, utíšiť bolesť, vyznať
hriech, podporiť alebo prijať potešenie.
Jedným z hlavných cieľov víkendu je, aby po
jeho skončení manželia boli bližšie k sebe –
aj k Bohu.
V neposlednom rade vytvárame priestor, kde
sa môžu jednotlivé páry v súkromí nerušene
rozprávať o veciach, ktoré vo svojom vzťahu
považujú za potrebné alebo nevyhnutné.
Často v bežnom živote nie je priestor spolu
sa zastaviť a uvažovať nad dôležitými vecami,
„ktoré by sme si mali povedať“.
Napokon je to určite aj fyzický oddych.
Prostredie Západných resp. Vysokých Tatier
ponúka možnosť relaxu v krásnom prostredí
a čistejšom ovzduší, než ponúka bežné
civilizované prostredie. Počas víkendu je na
to vytvorený priestor.
Akú spätnú väzbu dostávate?
Na našu službu od jej vzniku (v r. 2008)
dostávame takmer výlučne pozitívnu spätnú
väzbu. „Takmer výlučne“ znamená pre nás
nádej, že sa máme stále v čom zlepšovať.
V príkladoch, ktoré pri prednáškach zo svojho života prinášame, sa snažíme byť úplne
otvorení. Hovoríme nielen o svojich silných
stránkach, ale hlavne o našich slabostiach.
Manželom to veľmi pomáha a rýchlo porozumejú, že podobnými životnými situáciami

prechádza každý manželský pár – v dobrom
i v tom zlom.
Na záver prinášame niekoľko ohlasov
účastníkov z posledného víkendu
v marci 2017
Otázka: „Čo sa ti páčilo najviac?“
„Sloboda, priestor, návod, ako sa zdieľať,
povzbudenie, osobné príklady zo života.“
„Správny pomer – teória, prax, relax, zmysluplný čas vo dvojici, otvorenosť a záujem
lektorov.“
„Nemám nič „najviac“ – celý víkend bol
kvalitný homogénny celok.“
Otázka: „Čo bolo pre teba náročné?“
„Priznať, že aj ja zraňujem svojho partnera,
nielen on mňa.“„Zistenie, že odpustenie
je dôležité.“ „Pokoriť sa, zapierať sám seba
a bojovať so svojím egom a pýchou.“
Otázka: „Čo z toho, čo si sa dozvedel,
bolo pre teba najdôležitejšie?“
„Že stojí za to stále sa pokúšať dať veci medzi nami do poriadku.“„Vyhradenie si času
pre manželstvo“ (v bežnom živote).
„Že by som mal viac dbať na komunikáciu
v našom vzťahu a na počúvanie manželky.“
Tieto a mnohé ďalšie odpovede nás plnia
vďačnosťou voči nášmu Pánovi, lebo sa
v nich odzrkadľuje Jeho konanie v mysliach aj
v srdciach ľudí.
Takto vnímame nielen to, že my slúžime
manželom, ale že aj oni slúžia nám. Ich prežívanie je pre nás dôkazom zmysluplnosti
tejto práce a akejsi Božej „pečate“ na nej.
V akejkoľvek službe, do ktorej nás Pán povoláva, mu stojí za to slúžiť. Od neho vezme
každý z nás odmenu.

Ivan a Ester Staroňovci
Odbor pastorácie a poradenstva BJB v SR
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Zamyšlení

Má duše, jen na Boha čekej
Přijíždí nová, pohodlná vlaková souprava,
která mne má odvézt do Brna.
Vyhledám volné sedadlo a toužím po
klidném čtení. Mám v kabelce připravenou
knihu „Očekávání na Boha“ a těším se, že se
v klidu zamyslím nad jednou z jejích úvah.
Pohodlně se usadím, předám jízdenku
právě přicházející průvodčí, otevřu kabelku
a nedočkavě vytahuji knížku.
Na straně 22 mám od minulé jízdy vlakem
rozečtené slovo s názvem „Jeho požehnání
je jisté“. Potěšily mne verše: „I poznáš, že já
jsem Hospodin, takže nebudou zahanbeni

pána, jak si sedá vedle mne. Ve svých úvahách jsem ani nepostřehla, že naproti mně
se mezitím posadila mladá slečna. Nyní
už má v uších sluchátka, ale na její mimice
je znát, že ji pánova prosba také zaujala.
Zvedla ke mně tázavě oči. Pánovi jsem
odpověděla: „To byste se divil, co čtu.
Fakt to chcete slyšet?“„Samozřejmě,“ odpověděl. Ještě jednou jsem se ujistila: „Mám
tedy číst nahlas?“ To už slečna naproti
jasně poslouchala náš rozhovor – sluchátka-nesluchátka. „Ano, čtěte,“znovu řekl pán.
Otočila jsem stránku zpět, abych začala číst
celou větu, a čtu tedy nahlas slova: „Blahoslaveni jsou všichni, kdo na něho toužebně
očekávají.“ Nadechnu se, abych pokračovala, ale pán mne rázně zastaví: „To je jako
náboženské?“ Slečně naproti se zvedly
koutky úst a podívala se na mně. „No ano,
je to kniha o Pánu Bohu, máte něco proti?“
Trošku se zarazil a začal mluvit o tom, jak je
Pán Bůh nespravedlivý, co dělají ti kněží, jak
pokrytecky žijí lidé, kteří chodí do kostela,
a podobně řeči. „Ale to jsou lidská rozhodnutí,“ zarazila jsem příval jeho slov, „záleží
na nich samotných, jak chtějí žít. S tím
nemá Pán Bůh co dělat.“ Zavřela jsem knihu
ti, kdo na mne očekávají“ (Iz 49, 23). „Blaa položila ji na stolek. Pán uviděl titulek na
hoslaveni jsou všichni, kdo na něho toužebobalu „Očekávání na Boha“ a řekl: „Aha, tak
ně očekávají“ (Iz 30, 18). „Ti, kdo na tebe
vy očekáváte na Boha.“ „Ano“, řekla jsem
očekávají, se stydět nemusejí“ (Ž 25, 3).
mu. A to už jsme se blížili k hlavní stanici
brněnského nádraží, kde budeme všichni
V poslední době mne občas přepadaly
vystupovat. Pán už mezitím zavedl řeč na
myšlenky typu: Je to vůbec všechno možné
jiné téma a já jsem přemýšlela o tom, že
i v mém případě? Opravdu na mne Bůh pajsem mu nebyla schopná nic pořádného
matuje a miluje i mne? Co když pro mě tato
říct. Najednou mi přišlo na mysl: Ani ses ho
naděje neplatí?
nezeptala, kam
Objevují se určité
si myslí, že půjde
„Blahoslaveni jsou všichni. kdo po smrti. Vyčítala
obavy - co když je
to všechno jijsem si to ještě
na něho toužebně očekávají."
nak… Ne, musím
během cesty ven
se znovu ponořit
z nádraží, když vido Božího slova a
dím, jak se ke mně
naslouchat Pánu, řádně se před Ním ztišit.
ten pán znovu blíží a volá na mne: „To jste
Toužím Mu dát víc. V době, kdy Izajáš psal
vy, ta paní, co seděla vedle mne ve vlaku?“
tyto verše, procházel Boží lid velkou tísní
„Ano, to jsem já,“ říkám.
a ani v dnešní době to není jednoduché.
Začal se vyptávat, kam jdu a tak. Už jsme
Modlím se v duchu za náš sbor, za bratry
se chystali znovu rozejít, když jsem vyhrkla
a sestry. Dozvídám se, že moje očekávání
svoji otázku: „A víte, kam půjdete po smrna Hospodina je přímo úměrné tomu, jaké
ti?“ „Ále, to nechám na Něm“ a podíval se
místo zaujímá takové očekávání v mém
směrem nahoru, aby naznačil, koho tím
osobním životě. Moje mysl může mít krásmyslí. „Ale to byste se na Něj měl obrátit
né představy o tom, co nám Bůh zaslíbil,
hned a odevzdat Mu svůj život, jinak se můmoje rty o tom dokážou mluvit, ale podle
žete potom ocitnout na místě, kde byste
toho nemohu posuzovat míru víry či moci.
být nechtěl,“ podotknu ještě, ale víc jsem
Ve skutečnosti rozhoduje to, jak znám
mu už nestačila říct. Spěchal někam do
Boha osobně. To, co je v mém srdci, to také
ulic. Není to právě to očekávání na Boha?,
mohu předávat svým blízkým. Ano, o tom
napadlo mě v tramvaji.
chci dnes přemýšlet… Toužím každou chvíPřemýšlela jsem nad životem mého spoli očekávat na Hospodina…Vtom slyším u
lucestujícího, jestlipak si někdy vzpomene.
mého ucha hlas: „Čtěte nahlas!“
Vím, že Bůh je dobrý.
Marie Horáčková
Otočím se po směru zvuku a vidím staršího
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Písmo svaté nám jasně ukazuje, že máme
ctít každou prorockou zprávu, potvrzenou
Písmem, doručenou zbožnými muži. Sbírejme všechno poznání o přicházejících bouřích, jak jen můžeme, abychom připravili své
srdce na to, čemu budeme čelit.
Nedovolme ale strachu či úzkosti pohltit
naše myšlení či svírat naše srdce. Temnota
zajisté přichází a soud je přímo před našimi
dveřmi. Jako Boží lid nemůžeme dovolit
žádnému temnému mračnu, aby zakrylo
veliké světlo, jež nám Bůh zaslibuje, lásku a
milosrdenství pro Jeho lid.

Upni
svoje myšlenky
na Ježíše
NEDOVOL SATANU UKRÁST TI NADĚJI
Musíme být dobře informovaní z Božího
Slova a od Jeho proroků, ale nevyhrocujme
to s poznáváním proroctví až tak, že by
nás to úplně přemohlo. Ďábel by rád, aby
se to stalo. Ví, že nás nemůže dohnat k
pochybování o Pánově Slovu, týkající se
soudu, tak se pokouší nás dostat do jiného
extrému a vést nás do posedlosti strachem
z nebezpečí, které má přijít. Jednoduše,
Satan nám chce uloupit všechnu naši naději
tak, že nás naplňuje myšlenkami plnými
strachu z budoucnosti. Nemůžeme ale vyřešit budoucnost tím, že se budeme úplně
vším zaměstnávat dopředu. Ve skutečnosti
můžeme zakrnět kvůli strachu a utkvělými
myšlenkami o hrozných zážitcích.
UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE
Apoštol Pavel nás uklidňuje tímto návodem:
Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co
je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté,
milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká
ctnost a jestli je nějaká chvála, přemýšlejte
o těchto věcech (Filipským 4, 8).
Jinými slovy: „Slyšeli jste všechna tato varování. Nyní ctěte, co Boží Slovo zjevuje a
co Jeho strážci říkají. A konečně upněte své
myšlenky na Ježíše a Jeho dobrotu.“
David Wilkerson

Úvahy

Prijatie a spokojnosť v manželstve
O manželstve bolo napísaných veľa dobrých
kníh. O tom, ako budovať šťastné manželstvo, ako zlepšiť komunikáciu, ako riešiť
konflikty, ako tráviť spoločný čas, atď., ale
nie dosť často sa hovorí o význame prijatia
a spokojnosti v dobrom manželstve.
Pritom sú to kľúčové prísady chýbajúce
v mnohých viac alebo menej šťastných manželstvách, ktoré by inak mohli byť celkom
radostné a mohli by napĺňať obidvoch manželských partnerov.
Žijeme vo svete, v ktorom sme bombardovaní učebnicovými ideálmi dokonalých manželstiev. Realita je ale taká, že každé jedno
manželstvo je zložené z dvoch jednotlivcov,
ktorí sú úplne iní a ktorí si prinášajú do
manželstva jedinečnú osobnosť, svojské
zvláštnosti, slabosti, silné stránky, preferencie
a ambície.
Neexistujú dve rovnaké manželstvá. My však
máme tendenciu myslieť si, že ak naše manželstvo nie je také „dobré“ ako tých, ktorých
zvlášť obdivujeme, potom je v ňom asi niečo
nesprávne a smeruje k nešťastiu.
Nemám nič proti kresťanským knihám
o manželstve a vzťahoch.
Aj keď nie všetky sú rovnako hodnotné,
viaceré knihy o manželstve a rodičovstve sa
oplatilo čítať. Je dobre získavať informácie
a usilovať sa byť lepšou manželkou a matkou. Knihy mi otvorili oči a rozšírili porozumenie toho, prečo môj manžel rozmýšľa
tak odlišne odo mňa, radili, ako žiť spolu
s partnerom alebo ako komunikovať na
hlbšej úrovni. Som veľmi vďačná tým, ktorí sa
podelili o svoju múdrosť a skúsenosť s ľuďmi,
ako som ja.
Zároveň si však uvedomujem, že napriek
nášmu sústredeniu sa na vzdelávanie a rast,
sa nám nedarí až tak dobre v oceňovaní
dobrých darov, ktoré nám Boh dal.
Popri všetkej snahe vylepšovať manželstvo
a naše rodiny, zlyhávame v prijímaní toho, čo
už máme. A možno práve to by bol presvedčivejší argument za Boží plán ustanovenia
manželstva než mnoho slov. V dôsledku
toho nám unikajú požehnania, ktoré už
máme. Naša predstava šťastia je zabalená do
nejakého budúceho ideálu, takže sa netešíme z toho, čo už máme, pretože to nie
je také dokonalé. Pomýlene si myslíme, že
cieľom v manželstve je dokonalosť, a to nás
okráda o radosť, ktorú máme na dosah už
v prítomnosti.
Rozmýšľam o radosti, o ktorú som sa
v manželstve obrala len preto, že som žila
nespokojná, sústredená na to, čo som nemala, alebo na to, čo môj manžel urobil alebo
neurobil, namiesto toho, aby som počítala
požehnania.
Koľko zbytočných konfliktov sme mali
kvôli tomu, že som porovnávala náš vzťah

s druhými a mala som pocit, že v porovnaní
s nimi sme niekde pozadu. Koľkokrát som sa
rozčuľovala z vecí, na ktorých aj tak na konci
dňa vôbec nezáležalo. A to len kvôli tomu,
že sa nehodili do môjho obrazu „dobrého
manželstva“.
Koľkokrát som sa tým nechala obrať o svoj
pokoj a spokojnosť. Niekedy pociťujeme
nespokojnosť s manželstvom tak dlho, že
úplne prestaneme vnímať to podstatné, čo
nás na partnerovi priťahovalo, a to len preto,
že nedosahuje proporcie nášho ideálneho
obrazu.
Je tragédiou prísť o vzácne roky manželstva len preto, že sme príliš zaneprázdnení
želaním si toho, čo možno nikdy nebude,
namiesto toho, aby sme si cenili to, čo už
máme. V manželskom vzťahu je „veľkým
ziskom zbožnosť spojená so spokojnosťou“
(1Tim 6, 6).
Spokojnosť by mala byť jedným z výrazných
charakteristických znakov manželstva. Oddeľuje nás od sveta plného sťažovateľov.
Prijatie, ktoré je súčasťou spokojnosti, má aj
iný úžitok. Oslobodzuje od zameranosti na
seba a na naše šťastie a pomáha sústrediť sa
na cestu pred nami.
Kým je naším primárnym cieľom šťastné
manželstvo, máme tendenciu byť zameraní a
sústredení na seba. Keď sa učíme ďakovať za
to, čo máme, a prijímame to ako požehnanie
od Boha napriek nedostatkom, oslobodzuje
nás to k väčšej dispozícii pre Boha a väčšiemu vloženiu sa do života iných. Odníma to
z nás pocit, že svet sa musí točiť okolo nás
a nášho manželského „šťastíčka“.
Prvoradý Boží cieľ v manželstve nie je naše
potešenie, ale náš rast, posvätenie a nako-

niec – Jeho sláva, aj keď do toho cieľa milostivo naše potešenie zahrnul.
Prijatie a spokojnosť sú kľúčom k tomu, aby
sme sa učili prispôsobovať naše očakávania
pozemskej realite ešte-nie-dokonalého
partnera v ešte-nie-dokonalých okolnostiach.
Inými slovami, prispôsobiť sa tej ľudskej
bytosti, ktorá je iná ako ja, a tak blízko, že je
konštantným zdrojom iritácie, ale aj pretrvávajúceho priateľstva.
Kvôli skutočnému manželskému šťastiu sa
musíme učiť premáhať zlé dobrým a učiť sa
tešiť z „celého“ druhého človeka, z toho,
kým jednoducho je.
„Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj
Kristus prijal na Božiu slávu“ (Rim 15,7).
Keď sa učíme praktizovať tento druh manželského prijatia a spokojnosti, svet nastraží
uši a spozornie.
Nechcem podceňovať vážnosť manželských
problémov, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť. Hovorím k tým, ktorí sú podobní
mne, ktorí sa potrebujú učiť viac praktizovať
prijatie a vďačnosť, ktorí potrebujú trochu
viac milovať láskou, čo prikrýva množstvo
hriechov, ktorí sa musia učiť trochu upustiť
zo svojej márnej snahy niekoho zmeniť a dôverovať viac Bohu v oblastiach, kde je naše
manželstvo nedokonalé. Učme sa prijímať
jeden druhého tak, ako sme my sami boli
prijatí.
Nech sa naše manželstvá stávajú miestom
zjavenia Božej slávy a Božej milosti v nedokonalých ľuďoch. Ľuďoch, ktorí sa učia žiť
ten istý druh obetavej lásky, plnej milosti,
pravdy, milosrdenstva a dobrých skutkov.

Laura M. Smolníková
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Zklamaný
misionář
Misionář se vrátil domů zlomený neuspěchem. Po 84 letech byla v Kongu
objevena síť vzkvétajících sborů.
Dr. William Leslie se rozhodl odejít v roce 1912
sloužit jako misionář do nedostupné oblasti
Konga. Po 17 letech práce mezi domorodci
se však vrátil domů zlomený neúspěchem. Po
dalších devíti letech zemřel v USA. Šokující na
tomto příběhu je, že v roce 2010 tým misionářů z organizace Tom Cox World Ministries
objevil pod vedením Erica Ramseyho v dané
oblasti celou síť sborů. Zprávu uveřejnil portál God Report.
Pro obtížnou cestu do džungle museli misionáři použít letadlo, kánoe a jít pěšky zhruba
16 kilometrů až ke kmeni Yans. Misionáři
předpokládali, že domorodci budou mít nějaké
poznatky o Ježíši, ale odhalení skutečnosti jim
vyrazilo dech. „Našli jsme tam síť vzkvétajících
sborů. Každý sbor měl dokonce vlastní školu, i když
to tak nenazývali,“ řekl Ramsey. V jedné oblasti
našli dokonce něco jako katedrálu, kamenný
chrám, do kterého se vejde 1000 lidí. Děti místních kmenů měly základní úroveň vzdělání.
Z rozhovorů s domorodci Ramsey zjistil, že
tam křesťanskou víru šířil zahraniční misionář
baptistické organizace počátkem 20. století.
Ramsey se vrátil do USA a začal pátrat po
této osobě. Po nějakém čase narazil na jméno
Dr. Leslieho, který v dané lokalitě pracoval s
organizací The American Baptist Missionary
Union. Misionář strávil mezi domorodci 17 let
a vrátil se zklamaný zpět do Ameriky.
Eric Ramsey jeho práci v Kongu shrnul těmito
slovy: „Jeho cílem bylo šířit křesťanství. Měl pocit,
jako by tam byl 17 let a přitom jeho mise neměla velký vliv. Pravdou však je, že jeho dědictví je
obrovské.“
-mn- Prameny: Křesťan dnes

ROK MISIE 2017

Milí rodičia,Detská misia pripravila pre vaše deti
23. ročník obľúbených detských táborov v Častej!
Pre deti pripravujeme program plný hier, súťaží,
spevu, športu a poučných príbehov.

duchovná starostlivosť o novoobrátených ľudí

snaha porozumieť potrebám ľudí
výchova k misii

Pre deti zabezpečujeme:
ubytovanie v táborovom stredisku Prameň,
stravu 6x denne, starostlivý tím vedúcich,
dopravu autobusom z BA cez Pezinok.
Cena táborov: od 110 do 125 Eur
podľa zvoleného turnusu.

ŽATVY JE MNOHO

Viac informácií a prihláška na
www.detskamisia.sk/tabory2017
podpora misie

Tábor pripravuje o. z. Detská misia
Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1
tel: 02/55569378, www.detskamisia.sk
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motivácia k osobnej evanjelizácii
vzájomná láska a jednota v zboroch

porozumenie, že zakladanie zborov,
zbor posilňuje, nie oslabuje

kampanˇ za posilnenie misijnosti cirkevnych zborov BJB v SR

Sviatok matiek

Pár slov mamám
„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak
sa ani v starobe neodchýli od nej.”

Príslovia 22, 6

Som mama. So všetkým, čo k tomu patrí. Milujem svoje deti, starám
sa o ne najlepšie, ako viem, teším sa z ich úspechov a bolia ma ich
sklamania.
Keď vidím svoje dieťa smutné alebo nešťastné, najradšej by som
zobrala jeho bolesť na seba. Nech netrpí, nech mu ide všetko hladko. Som mama, ktorá chce odstrániť každú prekážku na ceste života
svojich detí. Ale…
Je to tak správne? Mám za nich všetko riešiť,
mám im zariadiť život ako v bavlnke, mám
pribehnúť na každé ich zavolanie? Logická
odpoveď je: „Nie!” Prax dnešných dní však
ukazuje niečo iné. Rodičia sa podriaďujú svojim deťom, matky svojim synom… To je trend
dnešného civilizovaného sveta. Uvedomujem
si, že mnohokrát tomuto nezdravému trendu
podlieham aj ja.
Nedávno som sa rozprávala so svojou dobrou
priateľkou – tiež mamou. Jej deti sú mladšie
ako moje a je s nimi ešte doma na materskej
dovolenke. Typická mama, ktorá chce pre svoje
deti len to najlepšie. Žiaľ, je vyčerpaná. Všetka
starostlivosť o deti a domácnosť leží na jej
krehkých ženských pleciach. Manžel je síce milujúci otec, ale z rodičovského domu je zvyknutý na to, že žena sa o bežný chod domácnosti
postará sama… Tak to robila jeho mama, a tak
to očakáva aj od svojej manželky. Viem, že spomínaný prípad nie
je ojedinelý, a preto ma to vedie k zamysleniu, ako ja vychovávam

svojho syna… Bude aj on raz očakávať od ženy, že sa sama postará
o deti, domácnosť a zabezpečí mu pohodlný život? Priznám sa, že
by som nechcela byť manželkou takéhoto muža. Ako žena sa túžim
o svojho manžela oprieť, mať v ňom istotu i pomoc, chcem sa na
neho spoľahnúť. A želám si, aby takýmto manželom bol raz aj môj
syn. Ťažko sa však tomu naučí, keď mu budem neustále odstraňovať
z jeho života každú prekážku, keď pribehnem na každé jeho zavolanie, keď urobím všetko za neho.
Milé mamy, maminky, mamičky, buďme láskavé, ale buďme zároveň
i rozumné. Nepodľahnime trendom dnešnej doby. Vychovávajme
statočných, zodpovedných mužov a buďme dobrým príkladom pre
svoje dcéry, aby raz mohli byť múdrymi a šťastnými mamami.
Miriam Kešjarová

Něco tady nehraje
Pokud mluvíme o dnešních zvyklostech a nových trendech, musíme
vzpomenout také na způsob života dnešních mladých, synů a dcer.
Děťátko přinese do rodiny velikou radost.
Doma připravujeme vše tak, aby mu nic nechybělo, staráme se o ně,
vychováváme je co možná nejlépe. A dítě roste, jde do školy. Snažíme se jej doma učit, pomoci mu ve škole, vést jej ke čtení, pořídíme
mu vlastní pokoj, knihovnu. Dítě projde školy, které jsme mu pomáhali vybírat, snažíme se mu pomoci s hledáním zaměstnání. Má
doma stále všeho dostatek. Dítě dospělo a má doma stále dobré
zabezpečení.
Máma vaří, pere, uklízí, žehlí prádlo, rodiče zaplatí inkaso. Je samozřejmé, že dítě - nyní už dospělý člověk, zůstane doma tak dlouho,
dokud se neosamostatní, dokud si nenajde svůj vlastní byt. Ale
co to? Roky ubíhají a naše „dítě“ najednou slaví 40 let a stále se
drží doma. V lepším případě má práci a domů se chodí jen najíst a
spát. Svoji výplatu má jako kapesné. Přece nebude doma rodičům
za něco platit. To by od nich nebylo pěkné, kdyby něco takového
vyžadovali. Jako máma mám svoje dítě stále ráda, ale jsem už velmi
unavená. Přemýšlím, proč se naše dítě
neosamostatnilo, jak to vidím u jiných.
V Bibli máme verš (Gen 2, 24) „Proto
opustí muž svého otce a matku a přilne
ke své ženě a stanou se jedním tělem.“
Každý člověk žije s nějakým očekáváním.
Máma očekává, že její dítě si jednou najde
partnera, osamostatní se, odstěhuje se a

založí svoji vlastní rodinu a máma očekává vnoučata. Očekáváním
některých dnešních mladých lidí je, žít u rodičů co možná nejdéle,
aby se o ně starali. Očekávají naplnění svých vlastních potřeb, místo
aby se dívali na potřeby druhých. Čím déle takto žijí, tím víc se stávají závislými na rodičích a za nic na světě se jim nechce opustit své
dobré bydlo. V případě, že si najdou partnera a vezmou se, vyžadují
od něj stejný servis, jaký měli doma u rodičů. Protože druhý partner
může mít stejnou zkušenost, může vyžadovat stejné služby. Něco
tady nehraje. Mladí mají v manželství stále nějaké problémy. Oba
by chtěli jen brát a pokud možno nic nedávat. Oba očekávají plný
servis a oba trpí nedostatkem. Pokud by oba dávali, měli by stále
všeho dostatek, ale tady tomu tak není. Co teď?
Zklamala jsem jako matka. Toužila jsem ze svého dítěte vychovat
zodpovědného člověka, připraveného na manželství, ale bez Pána
Ježíše Krista a mého vřelého vztahu k Němu to nepůjde. On má pro
děti i pro mne ten nejlepší plán a má také moc jej uskutečnit. U Něj
je řešení, protože On má moc věci změnit. Měla bych se naučit žít
ve dne v noci s Ježíšem, spoléhat na Něj, modlit se s dětmi, za děti
a za jejich budoucí partnery.
Modlit se, aby je Pán Ježíš přenesl na svých
rukách až do dospělosti, chránil je a vedl je
i v dospělosti. Mým úkolem je být dobrou
matkou a manželkou a i když nebude vše
podle mých očekávání, spoléhat na Pána
Ježíše, že On to ví a jedná.
Marie Horáčková
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Svědectví

Světská sláva polní tráva
Jmenuji se Pavel, narodil jsem se v Brně do romské rodiny. Z otcovy i maminčiny strany
jsou všichni hudebníci, i já jsem dostal od Pána Boha dar hudby. Jako malý chlapec jsem
si jednou mohl brnkat na klávesy a věděl jsem, že chci být klavíristou. Tatínek živil rodinu
hudbou, spolu s mými staršími bratry hrával po večerech v kavárnách. V patnácti jsem se
k nim přidal. Někdy mě to už nebavilo, ale byl to velmi důležitý, intenzivní trénink.
Žil jsem jen pro hudbu
Hodiny mého života ubíhaly při hudbě, kterou jsem tvořil, pak se skupinou nacvičoval
a následně jsme vystupovali na koncertech.
Bylo to vyčerpávající, noční život muzikanta
se podepsal na únavě, kterou jsem řešil různými dopinky, alkoholem. Není se co divit,
když jsme neustále hráli v prostředí, kde
byl alkohol, marihuana, drogy. Navíc jsem
si naivně myslel, že drogy dodají sílu a tolik
potřebnou inspiraci k dalším písním. Dávky
postupně nestačily, byl jsem zcela na tvrdých
drogách, 13 let na pervitinu, pak jsem přešel
na jehlu. Při tom moji rodiče byli abstinenti.
Již dříve jsem hrál v různých skupinách, ale
vzhledem k tomu, že jsem se cítil čím dál
hůř, hledal jsem změnu. Naději jsem vkládal
do nové hudební skupiny Guločar, která je
spojená s mým jménem. Lidé se ptali, co
to slovo v češtině znamená. Sice jsme řekli,
že „sladký hrnec“, ale byla to „sladká tráva“.
Pravdou je, že bez marihuany jsem nehrál.
Naše skupina vznikla v 90. letech a musím
uznat, že jsme byli docela úspěšní. Hráli jsme
funk, soul, jazz, dočkali jsme se řady ocenění,
jedna byla od akademie populární hudby.
Pěkné období bylo, když jsme doprovázeli
oblíbenou zpěvačku Lucii Bílou. Skupina
fungovala asi 12 let. V repertoáru jsme měli
také písně o Bohu, ale text jsem nevnímal.
Zpíval jsem píseň: Baro drom: „Romům rozumí jen Bůh, v nebi se všichni budeme mít
rádi.“ Problém je, že Romové jsou většinou
vlažní katolíci, kteří věří, že je Bůh, ale nežijí
s Ním. To platilo i o mně, především jsem žil
pro hudbu, které jsem podřídil všechno.
Octl jsem se na dně
Poznal jsem, že sláva není to nejdůležitější.
Sice jsem byl úspěšný, ale uvnitř prázdný,
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nepřipravený na to, co má přijít. Měl jsem
velice rád tatínka, který náhle zemřel. Octl
jsem se na dně v hlubokém zármutku a
beznaději. Nadával jsem Bohu, že mi jej vzal.
Ten týden před pohřbem jsem jen pil, abych
necítil bolest. Po pohřbu jsem si navíc zapálil
trávu a to byla poslední kapka. Moje tělo
zkolabovalo pod náporem drog, alkoholu
a ukrutné bolesti po tátovi. Špatný stav se
stupňoval, už mi začala mrtvět ruka, srdce se
zastavovalo, octl jsem se v nemocnici. Později na psychiatrii mi dali antidepresiva, jenže
nepomáhala, tak jsem i na ně pil.
Bůh mně ještě daroval život
Snad již třicet let znám Květu Rychtrovou,
její manžel hrál s námi v hudební skupině.
Pozvala mého syna Pavlíka do romského
shromáždění. Nelíbilo se mi to, namítal jsem:
„Vždyť stačí mít Boha v srdci!“ K mému
překvapení tam začala chodit i moje manželka Irenka, za kterou jsem Pánu Bohu
nesmírně vděčný. Začala se za mne modlit
spolu s Květou a dalšími ze sboru. Tím se
mezi nebem a zemi za mne strhl velký zápas,
protože jsem byl plně pod mocí satana, aniž
bych to tušil. Měl jsem kontakt na satanisty,
kteří drogu vařili v moci satana. Jednou jsem
si k nim zase přišel pro dávku. Naplno tam
hrála satanská hudba, bylo to něco strašného
a dotyčný řekl: „Toto je něco speciálního,
když to chceš, tak musíš vzít celou dávku.“
Dostal jsem strach, ta droga měla jinou barvu. Řekl jsem mu, že chci jen čtvrtinu. On s
tím souhlasil a já blázen mu uvěřil. Vždy jsem
si píchal sám, ale tentokrát jsem se nezmohl
na odpor a píchl mi to on. To, co následovalo, bylo příšerné. Jen matně si pamatuji, že
se všechno se mnou točilo, křeče mě svíraly,
srdce mi zběsile tlouklo a já jsem cítil, že
toto nepřežiji, že ztrácím vědomí. Najednou
mi přišla myšlenka na Boha! Hned jsem
vroucně prosil za odpuštění a za pomoc.
Vůbec nevím, jak jsem se octl doma ve sprše
pod studenou vodou, kde jsem pomalu přicházel k sobě. Později mi dotyčný řekl, že mi
píchl celou dávku. Po tomto stoprocentně
vím, že jedině Bůh mě zachránil před smrtí a
peklem, že jsem nezemřel.

Dnes již nikdo z těchto mých přátel, včetně
dotyčného, který tehdy drogu vařil, už nejsou na živu, zemřeli na předávkování. Bůh
mně ještě daroval život.
Slovo, které uzdravuje
Moje manželka mi nechávala na stolku „Dobrou setbu“, je to biblické čtení na každý den,
které jsem četl i opilý, a Boží slovo na mne
působilo. Zajímavé je, že dříve jsem četl i Bibli, ale nic mi to neříkalo. Začalo ke mně mluvit
až pod vlivem přímluvných modliteb. Tři
týdny před tím, než jsem Ježíši dal svůj život,
jsem měl duchovní sen. Zdálo se mi, že hraji
před velkým publikem a klávesy přestaly hrát,
taková hrůza pro hudebníka. V tom snu jsem
se modlil: „Pane Ježíši, ty můžeš všechno,
oprav varhany a já jsem tvůj.“ Náhle varhany
začaly hrát. Ráno jsem se vzbudil nezvykle
radostný. Za pár dní k nám přišel kazatel
romského sboru. Modlil se za mne a vedl
mě, abych se v modlitbě Bohu odevzdal.
Největší zážitek po modlitbě za spasení
byl, jak ze mne všechno spadlo. Nikdy jsem
neznal, co je to pokoj. Moji neustálí průvodci, strach a úzkost zmizely. Pán Ježíš se mne
dotkl, uzdravil moji duši i tělo a zbavil mě
všech závislostí. Dříve jsem kouřil jednu cigaretu za druhou, ale teď už nemusím. Alkohol
a drogy odešly hned, a během pár týdnů
také antidepresiva. Bůh mě plně osvobodil.
Do svých 45 roků jsem nehrál střízlivý. Ale
teď zpívám a hraji šťastný a inspiraci k novým
písním pro mne je odpouštějící láska mého
Spasitele, který se stal smyslem mého života.
Co na to manželka Irenka
Pavla jsem znala od dětství. Jeho i moje rodina jsou muzikanti a hrávali spolu ve skupině.
Asi v patnácti letech jsem obdivovala Pavlovy
písně a hudbu, až jsem se do něj zamilovala,
později jsme se vzali. Na otázku, jak jsem
to s ním mohla vydržet, můžu říct, že přes
všechna trápení a jeho slabosti byl na mě
hodný. Chápala jsem, že si sám nepomůže,
protože i já jsem kouřila a brala antidepresiva. Hlavně jsem věřila, že jeho i mne jednou
Bůh uzdraví a zachrání.
Řetězová reakce Pán Ježíš je vítěz
U Romů jsou silná rodinná pouta. Když jsem
uvěřil já, nastala úžasná řetězová reakce. Uvěřili tři moji bratři. Pak nás Bůh vyslyšel, když
jsme se modlili za moji maminku a sestru.
Brzy uvěřila maminka a také sourozenci mé
manželky. Do naší rodiny přišla velká Boží
milost. Jsem velice vděčný, co pro mě a moji
rodinu Bůh vykonal a koná.
Máme mnoho nových duchovních písní
v češtině i romštině, ze kterých jsme připravili
CD. Nejen to, rádi přijedeme i k vám zpívat
a podělit se o radost z nového života v Pánu
Ježíši.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré,
pominulo, hle, je tu nové! 2. Kor. 5,17
Rozhovor připravila a vedla
Libuše Ranšová

V kresle terapeuta

Vzťahy
Malé žlté svetielka na reklamnej svetelnej
tabuli oznamujú plynúci čas. Pri detailnom
pohľade sa však čas stráca a zostáva hra
blikajúcich svätojánskych mušiek zoradených
v neprirodzenom šíku vedľa seba. Veď ako
inak by mali byť zoradené tie malé elektrické,
človekom zhotovené svetielkujúce mušky?
Len v prísnom rade za sebou. Človek ako
posledný dokonalý z nedokonalých chce
seba prezentovať ako tvorcu (najlepšie hneď
po Bohu), ktorého však usporiadanosťou
možno raz aj predbehne... Dovtedy sa o to
bude aspoň usilovať. A človek, ako prvý nedokonalý z dokonalých, potrebuje mať pocit
kontroly nad tým, čo ho obklopuje, a usporiadať to do prehľadných kategórií a štruktúr.
Všetkých nás napĺňa pokojom, keď je život
a jeho prežívanie čitateľné a predvídateľné.
Vieme sa totiž zariadiť, vieme sa vyhnúť
možným rizikám a ohrozeniam, chránime sa.
Čerešničkou na torte je potom už len slastný
pocit moci. To naše slastné prežívanie zvrchovanosti a chvíľkami až nadradenosti, keď
môžeme určovať sled udalostí alebo aspoň
poznáme scenár.
Svetielka zrazu zmenili svoje usporiadanie,
poukazujúc na veličinu, ktorú pod palcom
nemáme, a tak sme ju aspoň rozkúskovali na
malé úsečky. Bez nich by ten čas len plynul
a plynul a... Mušky sa zas presunuli do iného
tvaru, hranatého, nepekného, ale nového.
Samozrejme, nie je to žiadny novotvar, len sa
už dávno neobjavil, naposledy pred šesťstošesťdesiatimi sekundami. Síce malá kontrola,
ale kontrola. Keď aj nie nad tempom plynutia, a už vôbec nie nad plynutím samotným,
tak aspoň kontrola nad poznaním, aspoň
vedieť, čo je to, čo zmeniť nevieme, alebo
aspoň vedieť, čo je to, čo nevieme.
„Tak mi aspoň daj vedieť, že to nemám vedieť,“ kričal Nolan vo svojom zúfalstve. „Presne o toto som ťa prosil, aby si ma od tohto
ochránil. Tak mi povedz,“ pokračoval, „ako ti
mám dôverovať, keď si ma neochránil, a teraz
mi ani nevysvetlíš, prečo si ma neochránil,

a nevysvetlíš ani to, čo sa mi stalo, a nevysvetlíš ani to, prečo mi to nevysvetlíš? Ak sa
kocháš v trápení človeka, tak ani nemôžeš
jestvovať! Ak sa kocháš v trápení svojho
dieťaťa, tak nemôžeš byť ani otcom! Ak sa
kocháš v trápení svojho stvorenia, tak nemôžeš byť tvorcom a ani láskou, aspoň nie tak,
ako poznám lásku ja! Haló, je tam niekto?
Och, Bože..., kde si? Kým si?“ V dielni sa
rozľahlo boľavé, mĺkve ticho. Ticho plné zúfalého sklamania a bezmocnosti. Laty, stroje
a kusy mŕtveho nábytku stáli bezprizorne,
bez súcitu, otočené skôr tvárami k stene,
aby o ne ani pohľadom nezavadil. S ťažkou
dušou sa rozhliadol, pohol sa smerom k
dverám, radšej preč z tohto prázdného ticha,
aj keď s prázdnym tichom v duši. Chlad noci
zmiernil jeho hnev a slzy si už zotrel sám.
Cítil sa strašne osamotený. Aká mĺkva, temná
noc, pomyslel si.
Žltý nápis sa posúva rovnakým nudným,
nezainteresovaným tempom, tak trochu
kompenzujúc tempo vlaku. Slová sa strácaju
z očí i z pamäti. Odchádzajú nikam. Nejdú
za kraj monitora, tam už prestávajú byť. Prestávajú svietiť, ale aj existovať. Tam už nie sú
potrebné, ako mnoho iných vecí vytvorených
človekom. Ich existenciu určuje účel, zmysel
ich bytia je v splnení ich účelu. Aká deformácia nám delegovanej moci „naplniť a vládnuť“. Legitimita všetkého vôkol je určovaná
tým, či nám to poslúžilo. To je pokušenie
správcov. Pokušenie, ktoré aj z detí kráľov
robí správcov, zlých správcov.
„Aký zmysel má smiech, priateľstvo, práca či
čokoľvek, keď všetko sa razom stratí? Keď
to všetko nezotrvá, keď sa všetko rozplynie
a nič nezostane?“ pýta sa ma Nolan s trpkým
podtónom. „Prečo sa snažiť, ak je všetko
také krehké a vrtkavé? Vezmite si také podnikanie, človek do toho vloží enormne veľa
snahy, a potom príde moment a všetko sa
zrúti. Alebo taká výchova detí, koľko energie,
času do nej rodič vloží, a napokon? Alebo
aký zmysel má približovať sa k niekomu,
ak ho raz musíme tak či tak pustiť a stratiť?
Prečo si zamilovať život, keď sa počas celého
jeho trvania snažíme oddialiť jeho koniec?
Je to celé nejako zle nastavené, nejaké čudné...“ Jeho dia-monológ pokračuje, ale už
len v nejakom vnútornom priestore. Po chvíli

sa znova ozve. „Všetko je také nevyspytateľné...“ Teraz už hovorí pomalšie, cítim, ako
sa približujeme k tomu najzávažnejšiemu
v jeho rozprávaní. K tomu, čo si človek zvyčajne necháva na koniec, alebo čo niekedy
radšej nestihne do rozhovoru vtesnať. Už len
priblížiť sa k tomu je nepríjemné, bolestivé.
„Čo všetko je nevyspytateľné?“ pýtam sa ho,
odkrývajúc pomaly to, o čom hovoriť skutočne túži, a zároveň sa toho najviac obáva.
Neodpovedá mi, zostáva ticho sedieť, v jeho
očiach sa čas zatavuje do jediného momentu, do nehybného obrazu...
Svetielka sa zrazu zastavili, zasekli sa v polopohybe, v polohe, v ktorej sa vzpriečili tomu
vychodenému programu, v ktorom doteraz
fungovali tak plynulo, bez ťažkostí, no úplne
neuvedomene. Však ako inak, čo by sa dalo
očakávať od programu, od elektronických
spojov, od kovu, od stroja. Teraz sa však
vymkli kontrole programátora a prebrali ju
do svojich rúk. Ich odkaz zrazu stratil doterajší zmysel, niekoľko fragmentov textu:
„next stop Bratis...“ naznačuje predošlé
poslanie a predošlý zmysel, a už len skúsený
cestovateľ vie, ako by ten riadok pokračoval
ďalej. Svetielka stratili svoju doterajšiu usporiadanosť a prvýkrát poukazujú na inú možnosť usporiadania, na iný odkaz, na odlišný
chod a na iný zmysel.

„Každý vzťah,“ odpovedá Nolan akoby zo
spomaleného videa s veľkým rozlíšením, „je
nevyspytateľný a zradný.“ Tempom reči brzdí
pomalý chod deja, zastavuje dych a spochybňuje aj relatívnu veličinu, aby v neplynúcom čase vyslovil to, čo by ten čas tak či
tak zastavilo. „Jemu sa nedá veriť,“ vyslovuje
napokon a ja bez toho, že by som vedel, kto
je ten, komu sa veriť nedá, sa ho nepýtam nič
a prenechávam priestor tichu a tomu, o kom
sa domnievam, že Nolan hovorí. Obaja
dobre vieme, že sa zrazu ocitáme v priestore
medzi nebom a zemou, kde do deja vstupujú aj iní hráči. A snáď aj Ten, na koho Nolan
myslel pred chvíľou. „Komu sa veriť nedá?“
pýtam sa napokon so skutočným záujmom
o udalosť, ktorá ho priviedla k takému
bezútešnému konštatovaniu. „Nedá sa veriť
nikomu, kto nehrá otvorenú hru.“ „A kto
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Vyznání

Bral jsem drogy
s vami nehral otvorenú hru?“ pýtam sa ďalej,
pristupujúc stále bližšie a bližšie. „Ten, ktorý
tak apeluje na dôveru,“ odpovie so štipkou
beznádejného vzdoru. „A kto je ten, kto tak
apeluje na dôveru?“ „No predsa Boh!“ Ticho,
ktoré nasleduje, je pokračovaním jeho dialógu, ale teraz už s ďalším hráčom prítomným
v našom malom priestore. Neviem, kto
z neho vyšiel ako víťaz a kto ako porazený,
ak takí vôbec boli, ale viem, že prvýkrát bola

tá posledná veta odoslaná tomu pravému
adresátovi. Viem aj, že to bol nevyhnutný
počiatok ďalšieho pokračovania ich vzťahu.
„Prečo je tak ticho?“ pokračoval Nolan, stále
hlbšie sa ponárajúc do svojho smútku. „Ako
je možné ho mať rád?“ Ďalším pokračovaním jeho slov však bol už len pomalý pohyb
sĺz po tvári, no to už bol jazyk, ktorý sa mu
vymkol spod kontroly, ako zastavené písmená svetelného nápisu. Už sa nedali čítať ako
tie predošlé... Tie slzy boli totiž iným prepisom slov, inými písmenami. Boli to znaky
iného programu. Boli to písmená smútku
a lásky v ňom. Boli to písmená vzťahu.
Premožený pocitom bázne z krehkosti života a vzťahov, odchádzam z mojej malej kancelárie, z mojej planéty B612, ako ju vtipne
a láskyplne nazvala jedna klientka. Myslím,
že som stál na svätej pôde, hodnej, aby som
si vyzul topánky. Bol som treťou osobou,
hosťom vo svojej vlastnej kancelárii. Bol som
však nesmierne poctený touto výsadou –
môcť byť pri tom.
Hala stanice, ako zvyčajne plná ľudí, v zdanlivo neusporiadanom a chaotickom pohybe
všetkými smermi, ponáhľajúcimi sa za niekým
alebo za niečím. Ženie ich jeden cieľ, jeden
zmysel, a to byť so svojimi, tam, kde sa cítia
doma.
Žltý pohyblivý nápis vo vozni mi oznamuje,
že nasledujúca zastávka rýchlika Varsovia
bude v Nových Zámkoch. Zrýchľujúci sa pohyb stromov a budov ma vytrháva z práve
skončenej reality a presúva do inej, ktorá sa
začne o chvíľu. V nej ma čakajú vzťahy, do
ktorých keď vstúpim, cítim, že prichádzam
domov.
Zoltán Mátyus
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Narodil jsem se ve Vyškově na Moravě.
V mých čtyřech letech jsme se přestěhovali
do města Blanska. Moje hledání Boha začalo
v pubertě. V noci se mi zdály nepříjemné sny,
které mě děsily. Bylo to třeba tak, že jsem se
rozjel na svém kole po dlouhé dálnici, a když
jsem se rozjel naplno, dálnice skončila. Padal
jsem i s kolem do hluboké propasti, a před
dopadem jsem se vždy probudil. Zdály se mi
i sny, že se nemohu dostat do bezpečí svého
bytu, v panelovém domě chyběly mezi patry
schody a já jsem se dostal do místa, odkud
nebylo možné jít domů, ani ven. Byly to moje
noční můry. Také se mně několikrát stalo, že
při usínání jsem od stropu viděl černý mrak,
který na mě přilétl, a po pár vteřinách zase
odlétl. Při dopadu tohoto černého mraku na
mé tělo jsem ztratil vědomí a byl přitisknut silou k posteli. Vlastní soustředěností a silou se
mi podařilo probrat a já viděl, jak tento mrak
odlétl zpět ke stropu. Také se uvolnilo moje
tělo. Později jsem zjistil, že to jsou duchové.
Kamarádil jsem se se satanistou, který bydlel
nade mnou a dělal obřady. Byl jsem s ním několikrát v přírodě a on mi ukazoval místa, kde
obřad dělal, a varoval mě, abych tam nechodil.
Poslouchali jsme spolu satanistickou muziku.
Jednou jsem se rozhodl, že musím najít pravdu, a vím, že jsem ji našel. Vždy jsem si uvědomoval, že se najde někdo silnější než já. Když
jsem se rozhodl hledat pravdu, hledal jsem ji
nejprve v dostupných věcech, rozhodl jsem se
ji hledat v drogách. Začal jsem čichat toluen,
pil alkohol, vyzkoušel pervitin, kouřil cigarety,
hašiš a halucinogenní houby lysohlávky. Na
tvrdých drogách jsem si uvědomil dva světy.
V uvozovkách Ráj, když jsem si vzal injekci
pervitinu, a realitu “pekla“, kdy jsem měl abstinenční příznaky spojené s děsy. Tyto světy
byly na drogách tak reálné, že mi došlo, že
tyto světy musejí existovat i bez použití drogy.
V té době jsem chodil do rockového klubu,
kde jsem viděl kamaráda, z kterého se kouřilo,
v té době jsem neměl v sobě žádné drogy.
Viděl jsem, jak z něho vychází černý dým.
Vím, že to byli démoni. V té době se zabýval
jasnovidectvím.
Nejprve jsem se rozhodl hledat Pána Boha v
drogách, tam jsem ho ale nenašel. V devatenácti letech jsem odešel na vojenskou službu
do Poličky u Svitav. Můj nadřízený se věnoval
REIKI. Zkoušel jsem je dělat také. Nefungovalo mně to však tak jak jemu, a na něm jsem
viděl, že dělá zvláštní věci. Posadil se třeba
„na turka“ na stůl a řekl mi, ať si napíši čísla od
1 do 40, a k nim vymyslím předměty. Udělal
jsem, co mi řekl, pak jsem mu četl jednotlivě
celý seznam. On si jedno po druhém ukládal do podvědomí, Vždy po čísle a k tomu
danému předmětu mi řekl dál. Uložil si do
podvědomí celý seznam. Potom jsem ho na
přeskáčku zkoušel a on si vše pamatoval. Na
vojně byl také nadporučík, kterému se zdál
neustále nepříjemný sen. Byl ve válce a bojoval. Náhle přilétly otevřené noviny a zakryly

mu obličej. Nemohl se bránit, stále měl tento
sen. Můj nadřízený z něho „vytahoval” negativní energie. Chodil okolo něho a rukama
sbíral tyto energie a setřásal je na zem.
Pak ke mně přišel jeden kamarád, který mi
řekl jen jednu větu: „JESTLI CHCEŠ, MŮŽEŠ
MLUVIT S BOHEM.” A odešel. V duchu jsem
si řekl, že to je to, co hledám. Šel jsem za ním
a seznámili jsme se. Řekl jsem mu: „Chtěl
bych mluvit s Bohem, ale nevím jak.” On mi
odpověděl: „To je jednoduché. Stačí, když se
budeš modlit modlitbu spasení.” Vůbec jsem
nerozuměl tomu, co říká. Řekl jsem mu: „Vůbec nevím, co to je, ale chci to udělat.” Řekl
jsem mu, ať jde se mnou. Šli jsme do místnosti, kde byla vysílací stanice. Zeptal jsem se ho,
jak to mám udělat, a on mi odpověděl: „Budu
ti tu modlitbu říkat nahlas, a stačí, když ji
budeš po mně opakovat.” Zeptal jsem se ho,
jestli si mám k tomu kleknout. Odpověděl mi:
„Jak chceš.“ Klekl jsem si a řekl mu, že může tu
modlitbu říkat, a on začal: ,,PANE JEŽÍŠI KRISTE, PŘICHÁZÍM DNES K TOBĚ, OTEVÍRÁM
TI SVÉ SRDCE A ODEVZDÁVÁM TI SVŮJ
ŽIVOT. DĚKUJI TI ZA TO, ŽE JSI ZEMŘEL
ZA MÉ HŘÍCHY NA KŘÍŽI A PROTO JSOU
MI ODPUŠTENY. VĚŘÍM, ŽE TĚ BŮH TŘETÍHO DNE VZKŘÍSIL A ŽE JSI DNES ŽIVÝ.
TOUŽÍM POZNÁVAT TVOJI I BOŽÍ OTCOVU LÁSKU. Když jsem to po něm zopakoval,
hodně se mi ulevilo. Také jsem poprvé v životě pocítil Boží dotyk.
S drogami jsem měl však stále problémy.
Neustále mi dělalo problémy s nimi přestat.
Rozhodl jsem se nastoupit do křesťanské
komunity TEEN CHALLENGE, která se zabývá
všemi druhy závislostí. Teprve tam jsem se
rozhodl úplně přestat kouřit a přestal jsem
brát pervitin, se kterým jsem měl nejvíce problémy.
Dnes jsem čistý 10 let.
Přestal jsem pít i alkohol a chci to vydržet
s pomocí Boží do příchodu Pána Ježíše Krista.
Nikdy už bych na drogy nesáhl, protože pravda je úplně někde jinde.
Václav

Retropiesne

Zvony
Hudobno-spevácka skupina Zvony,
o ktorej si dnes chceme niečo povedať,
je výnimočná v tom, že pri počúvaní ich
piesní nedokážete robiť žiadnu inú činnosť. V dnešných moderných piesňach,
keď vám unikne nejaké to slovo, nič sa
nestane. Viete, že sa bude ešte mnohokrát opakovať. Pri piesňach skupiny Zvony si to jednoducho dovoliť nemôžete.
Tu každé jedno slovo má svoje miesto
i hodnotu a priam vás vtiahne do deja.
Skupina vznikla pravdepodobne v roku
1969. Keď sa po prvých stretnutiach
a skúškach začalo javiť, že budú môcť
byť skupinou, rozmýšľali nad názvom.
Spomedzi mnohých návrhov vybrali názov Zvony. V ňom cítili určitú symboliku,
ktorá je rozšírená v Európe, kde zvony
vyzváňajú na kostoloch, aby volali ľudí na
bohoslužby. A v tomto zmysle sa mala
uberať aj ich činnosť. Asi v roku 1979 sa
skupina ustálila v zložení Miloš Haško,
Juraj Kušnierik, Peter Makovíni a neskôr
sa pridal Ľubo Sartoris. Začalo tvorivé
jedenásťročné obdobie, v ktorom vzniklo
veľa piesní a Pán Boh im žehnal a dával
silu do služby.
Ťažiskom služby skupiny bol hlavne
ich vlastný zbor v Banskej Bystrici. Ale
navštívili aj mnoho iných miest v celom
Československu. Radi chodili slúžiť aj do
menších slovenských zborov, kde prinášali posolstvo o Božej láske aj slovom.
Boli ochotní chodiť aj do veľmi malých
miestností, no tu vznikali priestorové
problémy. Tak si pripravili playback, do
ktorého nahrali všetky svoje nástroje
a ním sprevádzali svoj spev. Stalo sa, že

raz po jednom vystúpení prišla za nimi
nadšená staršia sestra a veľmi ich chválila,
že nepoužívajú bubny, ktoré prinášajú len
veľa hluku. Tá sestra ani netušila, že celá
bicia sústava bola súčasťou ich playbacku, akurát že ju nebolo vidieť.
Piesne vznikali v období úplnej totality.
Aj vtedy v zboroch zápasili s nešvármi
ako vlažnosť, ohováranie, koketovanie
so svetom, pretvárka, a ich piesne často
vznikali ako spontánna reakcia na tieto
zlé vlastnosti starého človeka. Brat Peter
Makovíni bol špecialistom práve na takéto texty. Sami medzi sebou si aj hovorili,
že sú taká vnútromisijná skupina.
Jeden text hovorí:
Každý z mojich bratov svoju chybu má.
Jeden vždy mešká, ten sa dlho modlí,
tretí zas hádky začína.
A pieseň končí:
Som rád, že mám bratov, aj keď s chybami.
Taký div sa stáva, že je nám dobre,
keď láska vyhrá nad nami.
Tvorenie piesní im trvalo väčšinou dosť
dlho. Pracovali na
nich, až kým neboli
všetci spokojní. Nechceli, aby vyzneli ako
nejaké klišé, bez biblickej zvesti.
Piesne mnohokrát
vznikali priamo na
nácviku. Napríklad
Ľubo priniesol nejaký
hudobný nápad, zahral pár taktov a pieseň
bolo treba dotvoriť.
Zapojili sa všetci. Pri
takomto spoločnom
úsilí vznikali piesne,
ktoré mali čo povedať

v prvom rade priamo im samotným a následne mohli povzbudiť aj poslucháčov.
Príkladné je, že kládli veľký dôraz na
dobré texty. To je v dnešnej dobe naozaj
zriedkavé. A pritom aké je dôležité, aby
práve texty boli pre poslucháčov zrozumiteľné, užitočné a mali im čo povedať.
Boli rozličného zamerania, biblické, evanjelizačné, oslavné. Takisto aj ich poslucháči boli rôzneho veku. Z ich služby sa tešili
malé deti, ale aj najstaršia generácia.
Možno málo ľudí vie, že veľmi známa
pieseň Stojím pred Tebou, Pane, s modlitbou je práve z dielne skupiny Zvony.
Hudbu napísal Ľubo Sartoris a text ich
dlhoročný a verný zvukár Milan Hudec.
Skupina Zvony bola veľmi zaujímavá
a výnimočná ešte niečím. Každý z hráčov
ovládal aj nástroje svojich spoluhráčov.
Tak sa pokojne navzájom mohli hocikedy
striedať a aj rovnakú pieseň hrať v inom
zoskupení.
Členovia skupiny Zvony vyznávajú, že
hudba je pre nich veľmi dôležitá, ale ešte
dôležitejšie je, aby to, čo spievajú, aj žili,
a tak boli živým svedectvom a svetlom
ľuďom na ceste k Bohu.
Sme vďační Pánu Bohu za skupinu Zvony.
Kto sa chce o skupine dozvedieť viac
a počúvať ich piesne, nech si otvorí v archíve Rádia 7 reláciu RETROklub http://
radio7.sk/archiv/retro-klub.
Slávo Kráľ

13

Správy zo zborov

Spomienka
Július Kremský sa narodil 24. januára 1933
v obci Ľuboreč, v okrese Lučenec ako najstarší zo štyroch detí. Neskôr sa rodina presťahovala do Lučenca, kde Július študoval na
reálnom gymnáziu, ktoré v roku 1951 ukončil maturitou. Keď mal približne 13 rokov, do
jeho života hlboko zasiahlo stretnutie
s britskými baptistickými misionármi.
Následne uveril v Ježiša Krista a začal žiť
aktívny náboženský život. Pravidelne navštevoval zhromaždenia v rámci miestneho
zboru baptistickej cirkvi. Vďaka hudobnému
talentu sa ako samouk naučil hrať na klavír,
gitaru i ďalšie nástroje. Svoj talent naplno
využil pri vedení speváckeho zboru v rámci
cirkevného zhromaždenia, kde s mládežou
aktívne nacvičoval spev.
Po maturite začal Július študovať na Vysokej
škole poľnohospodárskeho a lesníckeho
inžinierstva v Košiciach, svoje štúdiá dokončil
vo Zvolene na Vysokej škole lesníckej a drevárskej v roku 1955.
Už počas štúdia na vysokej škole mal problémy práve pre svoj aktívny náboženský život,
pre ktorý sa snažil získať aj ďalších mladých
ľudí. Počas štúdia prišlo na Júliusa falošné
udanie. Podarilo sa mu získať písomné vyjadrenie, že uvedené udanie je falošné, takže
Dekanát lesníckej fakulty mu nakoniec udelil
„len“ pokarhanie.
Aktívne náboženské pôsobenie
Po štúdiu začal ako lesný inžinier pracovať v
štátnej správe lesov, najprv v obci Osadné na
severovýchode Slovenska, neskôr v Liptovskom Mikuláši.
Tu sa po práci venoval evanjelizácii a spolu
s Jánom Kriškom navštevovali okolité dediny,
v ktorých sa snažili šíriť a vysvetľovať Božie
slovo. Júliusov vedúci v zamestnaní ho vyzýval, aby s podobnými aktivitami prestal.
V prípade, že tak urobí, sľuboval mu pracovné povýšenie. Vzhľadom na tento nátlak, ako
aj pre túžbu mať viac voľného času, podal
Július v roku 1957 v tomto zamestnaní výpoveď. Následne pracoval ako robotník
v podniku Pozemné stavby.
V roku 1957 sa Július zúčastnil na jednom
náboženskom podujatí v okolí Českého
Tešína, na ktorom sa oboznámil s Letničným
hnutím. Tu zažil ešte hlbšie náboženské prebudenie. Do Sliezska sa potom pravidelne
vracal aj v nasledujúcich rokoch a udržiaval
kontakt s kresťanmi, ktorých tu spoznal.
V roku 1958 sa presťahoval z Liptova naspäť
do Lučenca, kde sa opäť zapojil do práce
v miestnom zbore baptistickej cirkvi a v
roku 1960 sa začal aktívne angažovať pri
organizácii letných kresťanských táborov pre
mladých ľudí. Na táboroch, ktorých hlavným
cieľom bolo štúdium Biblie, sa zúčastňovala
mládež z celého Slovenska. Informácia o
uskutočnení tábora sa šírila len ústnym podaním, medzi známymi. No o tábory, ako
aj o osobu Júliusa Kremského, sa postupne
začala zaujímať Štátna bezpečnosť.
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Už v tomto období však mala pre svoju vieru
a aktívny náboženský život problémy aj Júliusova neskoršia manželka Terézia, ktorá pracovala ako učiteľka. Tá bola dokonca v roku
1962 pre svoje náboženské presvedčenie a
aktivity zo školstva prepustená, a to i napriek
skvelým výsledkom, ktoré so svojimi žiakmi
dosahovala.
Problémy so Štátnou bezpečnosťou
Samotného Júliusa sa Štátna bezpečnosť
snažila ešte v roku 1963 obviniť z porušenia
zákona, nateraz sa však musela uspokojiť
s vykonaním tzv. preventívno-výchovného
opatrenia, čo znamenalo hlavne uskutočnenie osobného pohovoru. Tým chcela
bezpečnosť docieliť, aby Július prestal kázať,
prestal organizovať podujatia pre mládež a
aby sa vo všetkom podriadil vedeniu miestneho zboru baptistickej cirkvi. Samotný pohovor sa uskutočnil v polovici februára 1963.
Aby bol na Júliusa vyvinutý počas pohovoru
čo najväčší tlak, zúčastnili sa na ňom aj
predstavitelia rôznych miestnych organizácii
a podnikov. Ani „silná zostava“ predstaviteľov však nedokázala od Júliusa Kremského
vymôcť prísľub, že v budúcnosti so svojimi
aktivitami prestane. Naopak, Július sa na pohovore vyjadril, že „ak bude Pán chcieť, tak
to bude robiť“. Zástupca okresného prokurátora na to odpovedal, že v takom prípade
bude musieť očakávať trestný postih.
Vyšetrovanie, odsúdenie a výkon trestu
Začiatkom februára 1966 dospela bezpečnosť k záveru, že konanie Júliusa Kremského
napĺňa skutkovú podstatu trestného činu
marenia dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami podľa § 178 trestného
zákonníka. Podstatou mala byť Júliusova
snaha vychovávať a viesť mládež v náboženskom duchu, čím mal mladých ľudí odvádzať
od marxistického svetonázoru. Na základe
uskutočneného vyšetrovania mladých ľudí
bolo voči Júliusovi Kremskému dňa 18. apríla
1966 vznesené obvinenie pre spomenutý
trestný čin. Následne sa uskutočnilo súdne
pojednávanie, na ktorom bol Július Kremský
odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke
8 mesiacov nepodmienečne. Do batožiny
si pribalil aj niektoré knihy, medzi inými aj
Nový Zákon, napriek všetkému sa všetky
knihy dostali zázrakom s ním až do väzenia.
V Banskej Bystrici strávil Július jeden týždeň
na samotke. Následne bol odvezený do Ilavy,

kde väzňov rozdeľovali na konečné miesto
výkonu trestu. Július bol presunutý na Veľký
Dvor pri Želiezovciach. Knihy sa spolu s ním
dostali až do Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody Veľký Dvor. Tu Július požičiaval
Nový Zákon do miestneho zdravotného
strediska, kde si ho pacienti čítavali.
Ústav pre výkon trestu vo Veľkom Dvore
Zo začiatku bolo pracovné zaradenie mužov
obdobné ako u žien, teda prevažne v poľnohospodárstve, postupne však boli zaraďovaní aj do stavebnej a priemyselnej výroby.
Nový Zákon, ktorý mal Július so sebou, však
po čase objavil jeden z príslušníkov ŠtB,
ktorý tam pracoval. Za prechovávanie takejto
literatúry mohli udeliť predĺženie trestu o
polovicu. Príslušník sa Júliusa pri prešetrovaní celej záležitosti spýtal, či nájdený Nový
Zákon patrí jemu. Keď odpovedal, že áno,
príslušník sa mu prekvapivo nezačal vyhrážať,
ale zmierlivo mu povedal: „Ja ho odložím, a
keď pôjdete 3. mája domov, tak si ho zoberiete.“ Július mu na to odvetil: „Nie, pán nadporučík, ja mám takých doma veľa. Môžete
si ho nechať.“
Život po návrate z väzenia
Po prepustení z väzenia sa Július oženil so
svojou snúbenicou Teréziou, s ktorou sa poznal už z miestneho zboru baptistickej cirkvi
v Lučenci. Terézia sa v rámci zboru venovala
malým deťom. Po Júliusovom návrate z väzenia však obaja pocítili, že členovia ich zboru
sú zastrašení a bočia od nich. Predstavení
zboru nechceli, aby vyvíjali v rámci zboru
akékoľvek aktivity. V roku 1971 sa manželia
odsťahovali z Lučenca na Liptov. Július začal
pracovať v Demänovskej doline ako technik
v pridruženej výrobe. Po desiatich rokoch ho
však z práce prepustili. Odišiel preto do Bratislavy, kde sa zamestnal priamo na ústredí
Bratskej jednoty baptistov. Manželka Terézia
ostala bývať ešte pol roka sama so štyrmi
deťmi na Liptove. Do Bratislavy sa aj s deťmi
presťahovala, až keď sa im podarilo nájsť
v Bratislave vhodný dom, ktorý s finančnou
pomocou manželkiných rodičov kúpili.
V ňom potom bývali aj spolu s rodičmi, ktorí
sa sem presťahovali z Lučenca. Po čase však
musel Július opustiť aj zamestnanie v ústredí
Bratskej jednoty baptistov. Kvôli aktívnemu
prežívaniu svojej viery on i jeho rodina naďalej zažívali ústrky a nespravodlivosť zo strany
štátnej moci a orgánov štátnej správy. Júliusovi synovia nemohli ísť napriek výborným
študijným výsledkom študovať na tie stredné
školy, ktoré si vybrali. Zmenu im priniesol
až november 1989, ktorý znamenal aj zrovnoprávnenie postavenia veriacich všetkých
cirkví a náboženských spoločností
v Československu.
Článok vznikol v spolupráci s občianskou
inicitívou Post Bellum SK,
ktorá zbiera spomienky pamätníkov.
Zdroj: Post Bellum SK

Pozvání a zamyšlení

VÍKEND PRO
MANŽELSKÉ PÁRY
TÉMATA – I. modul
• Intimita v manželství
• 10 top potřeb
• Emocionální pohár
• Uzdravení bolestí

Víkend bude probíhat formou společných přednášek s možností
individuální diskuse jednotlivých manželských párů.
Účast je možná pouze bez dětí.
Přednášející: manželé Kernovi, Horáčkovi a Žitní

Hotel Skalní mlýn *** u Blanska
2.-4. června 2017
(pátek večer – neděle odpoledne)
Cena: 3.900,-Kč / víkend a manželský pár
Přihlášky, info: sabina@zitny.cz
Tel. 777 87 89 40
více na www.radispolu.cz

Hotel uprostřed přírody Moravského krasu

Pravidlá života
Raz dávno, ešte ako chlapec, som kráčal spolu so starou mamou po
úzkom lesnom chodníčku v malebnom úbočí nádherných slovenských hôr a rozprávali sme sa. Keď mi vyjadrila vďaku za to, že som
sa jej zdôveril, ostal som prekvapený, ale zároveň vo mne vzrástla
úcta a rešpekt voči nej. V tej dobe mali ľudia väčšinou iba niekoľko
tried základného vzdelania, ale životnej múdrosti sa učili z Božieho
slova. Podobne ako v matematike či fyzike, aj v spoločenskom živote platia isté zákonitosti, ktoré je dobré poznávať, aby sa nám
lepšie darilo. Preto potrebujeme duchovných pastierov, ktorí tieto
Bohom vložené pravidlá života poznajú. Spomínam si na brata kazateľa Jána Krišku, ako sa zaujímal o psychológiu ľudí. Snažil sa rozpoznávať povahy ľudí podľa rôznych znakov, ako sú črty tváre a iné
odlišnosti, aby ich dokázal lepšie pochopiť. Zároveň využíval všetky
najnovšie vedecké poznatky pre službu ľuďom. Ako mladému učiteľovi mi poradil: „Rob si poznámky o svojich žiakoch, aké majú záľuby,
ako rozmýšľajú... Tak im budeš lepšie rozumieť.“ Raz v kázni vysvetľoval povahy ľudí na príkladoch zvierat. Hovoril, že niekto je pokojný
ako ovečka, ďalší je dravý ako vlk, iný zas kváka ako žaba. Podľa toho
ich musíme aj chápať. Povedal: „Darmo budeš žabu biť palicou po
hlave, aby nekvákala. Keby si ju aj zabil, to posledné, čo povie, bude
„kvak“. Ľudia, ktorí dokážu druhým pomáhať správne sa v tomto
živote orientovať, vykonávajú v spoločnosti tú najdôležitejšiu prácu.
A to sú práve kazatelia, duchovní pastieri, čerpajúci z Božích zdrojov
múdrosti a moci. Odvtedy už prešlo mnoho rokov. Doba sa zmenila,
ale princípy života nie. Stále platia tie isté „nepísané“ spoločenské pravidlá, zákonitosti, ktoré sa môžu prekročiť neraz len za
veľmi vysokú cenu. Žiaľ, v školách ani médiách sa o nich už neučí
a v cirkvi neraz iba čiastočne. Dobrých duchovných pastierov je ako
šafranu. Podľa čoho sa teda majú ľudia orientovať?
V krajnom prípade ostávajú ešte psychológovia. Ale samotná psychológia bez duchovného rozmeru nestačí. Preto Boh poslal svoj-

Pořádá
Odbor pro manželství a rodinu BJB v ČR
ho Syna, Pána Ježiša Krista, na túto zem, aby nám pomohol. On
vybudoval ako ochranu cirkev, ktorú nepremôžu ani brány ríše
smrti (Mat 16, 18). Keď sa však pozrieme okolo seba, neraz sa zdá,
akoby sa cirkev, naopak, pomaly strácala. Nie je tomu tak dávno,
keď bol uskutočnený celosvetový prieskum toho, prečo niektoré
zbory rastú a iné nie. Sústredil sa na dve otázky: 1. Ako vyvinúť nástroj na analýzu zborov, ktorý bude presný a spoľahlivý? Čiže, ako
určiť diagnózu zborového spoločenstva? 2. Na akých princípoch
buduje Boh svoju cirkev? Bol to najrozsiahlejší projekt, aký sa kedy
uskutočnil. Podieľalo sa na ňom tisíc zborov v 32 krajinách na piatich
svetadieloch. Má veľmi vysokú spoľahlivosť. A aké bolo najdôležitejšie zistenie? „Skutočné príčiny rastu cirkvi sú iné, ako sme sa
doposiaľ domnievali“ (Ch. A. Schwarz). So záujmom som sa tým
začal zaoberať a otvorili sa predo mnou nové, dovtedy nepoznané
obzory duchovného života. Vždy som patril medzi „najmenších“, ale
zistil som, že aj život obyčajných bezvýznamných a opovrhnutých
ľudí môže byť pod Božím vedením, ochranou a požehnaním celkom
zaujímavý, dobrodružný a hlavne zmysluplný, viac-menej užitočný
aj pre iných. Dôležitý je postoj srdca, ako ho opisuje kráľ Šalamún:
„Syn môj, ak prijmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať svoje ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce
za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať
rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako
za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom
a nájdeš Božie poznanie. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho
úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc statočným
a bude štítom tým, čo konajú čestne, ustráži chodníky práva a bude
dohliadať na cestu zbožných. Potom porozumieš spravodlivosti
a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru, lebo múdrosť ti
vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Rozvaha bude nad tebou
bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, aby ťa uchránila od zlej cesty“
(Prísl. 2, 1 – 12). To je požehnanie, aké nikde vo svete nenájdeme,
a jediný zdroj múdrosti pre naše životy aj v súčasnom konfliktnom
svetovom dianí.
Ľ.P.
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Pozvánky a program setkání

70 let sboru

Srdečně vás zveme na

MIlí bratři a sestry,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na
slavnostní shromáždění při příležitosti 70 výročí založení Sboru BJB
v Lovosicích. Termín konání byl stanoven na 19. - 21. května 2017.

SETKÁNÍ RODIN
S DĚTMI BJB V ČR

V pátek od 18:30 proběhne vzpomínkové shromáždění na léta 1947-1986,
v sobotu od 18:30 vzpomínkové shromáždění na roky 1987-2016 a v neděli
od 9:30 slavnostní dopolední bohoslužba, společný oběd a od 14:00 odpolední bohoslužba s ordinací br. kazatele
Václava Chumchala.
Prosíme hosty, kteří se k nám chystají
na více dnů a potřebují ubytování, aby
se přihlásili do 5. 5. 2017 na webovou
stránku bjb.lovosice@centrum.cz nebo
na tel. č.: 608 484 830, popřípadě 733
773 294. Stejně tak prosíme o přihlášení hostů (nejpozději do 15. 5. 2017),
kteří se chystají na neděli, abychom
měli připraveno dostatek obědů.
Těšíme se na vaši účast s přáním Božího
pokoje.
Václav Chumchal

Setkání rodin
Setkání rodin BJB v ČR 2017
Rekreační a sportovní středisko
„U Starého rybníka“ Zbraslavice
29.4.-1.5.2017

KDY

29.4.-1.5. 2017
KDE

Pavel a Dana
Hanesovi
Worship
Boží slovo
Povzbuzení
Sportovní vyžití
Film, který vás obohatí
Společný čas a poznání
Program a hlídání pro děti
Odpočinek v krásné přírodě Vysočiny
Semináře s různou rodinnou tématikou

SEMINÁŘE
1. Netholismus, nebezpečí IT technologií
Radek Pospíšil, lektor organizace ACET
Netholismus jako závislost na tzv. virtuálních drogách hrozí značné části mladých
lidí. Mobil v ruce a oči přikované k monitoru počítače je asi běžný obrázek dětí v
našich rodinách. Co s tím?

Pavel Mečkovský, lektor organizace Rozvoj rodiny
Je normální, že žijeme uprostřed určitých
mantinelů, hranic a pravidel.
Nikdo z nás si nemůže v plné míře dělat, co
se mu zachce. Je potřeba učit děti už od
mala kázni a zodpovědnosti, aby v dospělosti nebyly nepříjemně překvapeny.

2. Proč jsi mi to neřekl(a) dřív?
Sabina a Marek Žitní, Odbor pro manželství
a rodinu BJB
Máte někdy pocit, že reakce vašeho partnera jsou jak z jiného světa a nechápete,
co se to děje? Nebo je na první pohled vše
v pořádku, jen cítíte, že vaše vnitřní světy
se míjí a je těžké se naladit na společnou
frekvenci? Možná dokonce vůbec nemáte
pocit, že by bylo něco v nepořádku – jen v
jednom z vás tiše tikají hodiny odpočítávající čas výbuchu bomby naplněné...

4. Sourozenecké konstelace
Magda Mečkovská, lektorka organizace
Rozvoj rodiny a vedoucí Rodinného centra
Provázek v Olomouci
Jaký vliv má pořadí narození dětí v rodině
na jejich vlastnosti, na rozdíly v řešení konfliktů, na to, jak s nimi jednáme.
Zaměříme se na tři základní typy: prvorození (včetně jedináčků), druhorození
(případně prostřední děti) a benjamínci
(nejmladší děti).

3. Nastavit hranice, nechat nést důsledky
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5. Sebevědomí dětí
Pavel Mečkovský, lektor organizace Rozvoj rodiny

NEJEN PRO RODINY,
ALE PRO VŠECHNY,
KTEŘÍ MAJÍ RÁDI
SPOLEČENSTVÍ .
PŘIDEJTE SE 

CENA

Rekreační středisko
U Starého rybníka
Zbraslavice
HLAVNÍ ŘEČNÍCI

NEJEN PRO
SBOROVÉ RODINY,
POZVĚTE I PŘÁTELE

Dospělý 1.420,-Kč/pobyt
Dítě 4-13 let 710,-Kč/pob
Dítě do 3 let 230,-Kč/pob
Dítě do 3 let s vlastní
postýlkou 110,-Kč/pobyt

PŘIHLÁŠKY
INFORMACE
Sabina Žitná
sabina@zitny.cz
tel. 777 87 89 40
Omezená kapacita,
přihlaste se včas!
Začátek: so 12:00 oběd
Konec: po 12:30 oběd
Pořádá
Odbor pro manželství a
rodinu BJB v ČR
Informace také na
www.radispolu.cz
sledujte průběžně
novinky

Odkud se sebevědomí bere?
Kde má svůj původ?
Při odpovědi na tyto otázky se musíme
obrátit k dětství.
Rodiče mají velký vliv na to, jestli jejich dítě
půjde životem jako sebevědomý člověk,
který ví, čeho chce dosáhnout.
Postoje a chování rodičů ho utvářejí.
Co s tím můžeme dělat?
Čemu se vyhnout a na co se zaměřit?
6. Biblické správcovství financí
Marek Titěra, kazatel sboru BJB ve Zlíně
Jak zacházet s penězi, aby ony sloužily nám
a ne my jim - štědrost, investice (spoření),
dluhy (půjčky), spotřeba (životní úroveň)
z pohledu Boží moudrosti.
Boží vůli je, abychom vstoupili do jeho
odpočinutí a prožívali finanční svobodu.
Peníze jsou s námi denně.
Jsou požehnáním i nebezpečím a je třeba
naučit se je zvládat.

Zprávy ze světa

Filipíny

Setkání rodin
– program
Rekreační a sportovní středisko
„U Starého rybníka“ Zbraslavice
V krásném prostředí Vysočiny,
19 km od dálnice D1, 20 km od
Kutné Hory 29.4.-1.5.2017

Od 10:30 příjezd a registrace účastníků
29.4. sobota
12:00 oběd 13:00 zahájení + úvodní
program, téma: Abraham, otec rodu –
hrdina nebo (i) zbabělec? (Hanesovi)
14:30 fotbalový turnaj – všechny
kategorie
15:30 svačina 18:30 večeře 20:00 večerní
program - hudební chvály + modlitby
a sdílení
30.4. neděle
8:00 snídaně 9:00 společná bohoslužba,
téma: Je rodina v Novém zákoně stále
požehnáním nebo se stává brzdou
a přežitkem? (Hanesovi)
11:00 oběd
12:00 výlet
16:30 svačina
17:00 odpolední blok seminářů (tři
současně: Radek Pospíšil – Netholismus,
nebezpečí IT technologií, Marek a Sabina
Žitní – seminář pro manžele: Proč jsi mi
to neřekl(a) dřív?, Pavel Mečkovský –
Nastavit hranice, nechat nést důsledky)
+ setkání kazatelských párů s Hanesovými
– Jak hořet a nevyhořet
18:30 večeře
20:00 večerní blok seminářů
(tři současně: Magda Mečkovská – Sourozenecké konstelace, Pavel Mečkovský –
Sebevědomí dětí, Marek Titěra – Biblické
správcovství financí)
22:00 film
1.5. pondělí
8:00 snídaně 9:00 společný program,
téma: Vyvolte si dnes, komu chcete
sloužit. Joz 24,15 (Hanesovi)
10:30 svačina
10:45 odpovědi na otázky (Hanesovi)
12:00 společný závěr
12:45 oběd
Do 15:00 odjezd účastníků
Sportovní aktivity:
pingpongový turnaj – pro všechny
věkové kategorie / fotbalový turnaj –
pro všechny věkové kategorie / možnost
volejbalu.
V průběhu setkání bude možnost zakoupení literatury z knihkupectví SAMUEL .
Další informace a přihlášky do 26.3.2017:
Sabina Žitná, sabina@zitny.cz,
tel. 777 87 89 40. Po přihlášení vám
zašleme informace k platbě. Informace
naleznete též na www.radispolu.cz

Na Filipínách je šest baptistických sdružení.
Spolupracují s Asijskou tichomořskou baptistickou federací a mají dohromady zhruba
610 tisíc pokřtěných členů (v tom nejsou
zahrnuti nezávislí baptisté). Bylo by příliš
slabým vyjádřením, kdybychom je označili
jako dynamickou skupinu baptistů, kteří svou
víru a poslání berou vážně.
Nejstarší baptistickou skupinou na Filipínách je Sdružení filipínských baptistických
sborů (Convention of the Philippine Baptist
Churches – CPBC). Vzniklo v roce 1935 jako
plod práce misionářů Amerických baptistických sborů USA započaté v roce 1900.
Nyní sdružuje CPBC tisíc sborů s více než
třemi sty tisíci pokřtěnými členy.

založená v roce 1954 v městě Bacolod.
CPBC má čtyři prominentní teologická učiliště a dále odborné sekce s pracovníky na
plný úvazek, které pečují o rozvojové služby,
křesťanské vzdělávání a výchovu, misii a
evangelizaci, ženy, muže, kazatele a mládež.
K historickému kroku došlo na pátém
bienálním shromáždění v roce 2016, kdy
předsedkyní byla poprvé zvolena žena, Feraz
Legitová.
Prameny: Zprávy Bonnyho Resua, oblastního
tajemníka Světového svazu baptistů pro Asii
a generálního tajemníka Asijské tichomořské
baptistické federace, pro výkonný výbor BWA
z března 2017.
Přeložila: Ivana Kultová

Původní američtí baptističtí misionáři se
nevěnovali jen evangelizaci, nýbrž holistické
misii: zakládali základní a vyšší školy i nemocnice. Tato tradice pokračuje dodnes.
CPBC tato zařízení nejen zachovalo, nýbrž
zdokonalilo je a pozvedlo na úroveň prvotřídních ústavů nadšeně přijímaných vládou
i komunitami, kterým slouží. Ústřední filipínská univerzita, která zahájila svou činnost
v roce 1905 jako odborná chlapecká škola
s pouhými dvaceti studenty, se rozrostla
na plně rozvinutou univerzitu, která patří k
nejlepším dvaceti v celé zemi. Téměř 14 tisíc
studentů se zde vzdělává v mnoha odvětvích
od umění po vědu, od teologie po ekonomii, techniku, lékařství, práva atd.

Manila
- hlavní město

Mezi ústavy CPBC patří misijní nemocnice
v městě Iloilo založená v roce 1901; nemocnice Capize Emmanuela, která vznikla
roku 1903 v městě Roxas, Filamerská (filipínsko-americká) křesťanská univerzita, která
svou činnost zahájila v roce 1904 tamtéž, a
bacolodská černošská křesťanská vyšší škola

Myšlenky o lásce...
Všechno může počkat, jen láska ne. Kdo nechá čekat lásku, uráží nejvýznamnějšího
hosta svého života. (Hans Kruppa)
Nikdy se nám nepodaří milovat Boha tak, jako on miluje nás. (Josef Pieper)
Boží láska může chtít jen dobro ve všem a ve všech. (Joseph Bernhart)
V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás. (Jan,
Nový zákon)
To, co ti dává nalézt Bůh, je víc, než hledáš; to, co ti daruje, je víc, než po čem toužíš. (Raphael Hombach)
Jen ten, kdo miluje, opouští své já a směřuje k druhému Ty, nachází cestu k tajemství
bytí. (Gabriel Marcel)
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Fotografujeme s Bibliou

Príbeh jednej fotografie - Hrdlička
Raz som poobede sedel vonku na terase
a pozoroval vtáčikov v korunách stromov.
Upútala ma hrdlička, ktorá bola celkom
blízko a vôbec nič si nerobila z toho, že ju
fotografujem.
V prvom momente mi napadli slová básne,
na ktoré som si po mnohých desaťročiach
spomenul. Citujem začiatok básne K. H. Máchu: ,,Byl pozdní večer, první máj, večerní máj,
byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas ...“
Vzápätí som si uvedomil, že aj v Biblii sa
hovorí o hrdličkách. Konkrétne aj vo Veľpiesni 2, 12: ,,Kvety sa ukazujú po zemi, prišiel čas
spevu, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji.“
Hrdlička nebola len námetom na poéziu, ale
v Starom zákone bola aj obetným zvieraťom.
Podľa Mojžišovho zákona mali ľudia prinášať
za svoje očistenie ročného baránka a menej
majetní mohli namiesto barančeka priniesť
dvoch samčekov hrdličky alebo holubov.
V podriadenosti zákonu prišli Mária

a Jozef do chrámu predstaviť Pánu Bohu dieťa a priniesli ako obeť dve hrdličky. Jednu pre
zápalnú obeť a druhú ako obeť za hriech.
V tom čase ešte platil zákon – bol ich
vychovávateľom ( Gal 3, 24). Počas trvania
zákona sa postupne toto nariadenie praktizovalo bez akejsi vnútornej účasti a ľútosti
nad obetným zvieraťom. Proroci ohlasovali,
že Boh tento zákon zmení a nebude to už
zákon na kamenných doskách, ale bude
zapísaný do srdca človeka. Proti kupčeniu
s obeťami vystupoval aj Pán Ježiš. Keď slávnostne vstúpil do Jeruzalema, vošiel do chrámu a poprevracal stoly peňazomencov a
predavačov holubov a povedal im: ,,Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Ale vy z neho robíte pelech lotrov“ ( Mt
21, 12 – 13). Asi si vieme dobre predstaviť,
ako by v dnešnej dobe prekvital obchod z
hrdličkami, keby naďalej platil zákon. Pán
Ježiš raz a navždy priniesol dokonalú obeť

za hriechy celého ľudstva, aby bola naplnená
Božia spravodlivosť. Keď sme uverili, už nie
sme pod zákonom smrti, ale pod milosťou
Kristovou.
Teraz, keď vidím hrdličky, tak si s vďačnosťou
túto milosť pripomínam.
Vladimír Malý

Příběh ve fotografii, aneb

„Fotografujeme s Biblí“

Bratr Vladimír Malý připravil pro rok
2017 rubriku s názvem: „Příběh ve fotografii“. Neostýchejte se poslat nám svůj
příběh ve fotografii, rádi jej uveřejníme
v příštích číslech Rozsévače.
Těšíme se na vaše příspěvky!
Můžete nám zasílat svoje fotografie, které vás zároveň inspirovaly a připomněly
nějakou myšlenku.
Redakce

Dnes opäť predstavujeme
fotografie J. Kováčika
a niekoľko myšlienok k jeho prácam...
Nezhromažďujte si poklady na zemi,
kde ich zožiera hrdza a mole. Mt 6, 19

Rómska pieseň - Alfa a omega
Vo se alfa, aj omega, vo si kaj líčarďa le bengeskro šero.
Anperato, Šavle Devlesko, taj vo mulo po trinto džes vo vuštilo.
Ty si alfa aj omega, porazil si satana, si vzkriesený, Syn Boží.
Na tretí deň si vstal zmŕtvych.
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Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou
plesať. Iz.55, 12

Oznamy a báseň

Vysílání z Izraele
Vážení přátelé, s potěšením sdělujeme, že
české vysílání z Izraele se díky mnohým
z vás stalo realitou.
Děkujeme z celého srdce všem sponzorům
a modlitebníkům, především však našemu
nebeskému Otci, který vznik tohoto projektu umožnil.
Právě se nacházíme v biblickém měsíci aviv
(dnešní název nisan), který je podle Bible
počátkem roku. V něm se odehrálo vyvedení
izraelského lidu z otroctví v Egyptě, v něm
byl ukřižován a vzkříšen náš Pán. Je tedy
přímo symbolické, že v tomto měsíci, pro
nás počátkem dubna, zahajujeme vysílání
z Izraele a o Izraeli. Počínaje dneškem budou
na internetu pod jménem Fokus Jeruzalém
každý týden zveřejňovány nové video pořady
v češtině. Doporučujeme, abyste se přihlásili
k odběru příslušných kanálů You Tube. Pak
budete automaticky dostávat informaci
emailem, když bude zveřejněno nové video.
Upozorňujeme, že jsme zřídili dva nové
kanály You Tube: na jednom budou publikována videa televizního magazínu, na druhém
biblické impulsy Johannese Gerloffa. Každý
si tak může vybrat, kterou část chce sledovat
a být o ní prostřednictvím odběru informo-

Inzercia
Maľovanie interiérov kostolov,
obnova fasád a reštaurovanie.
Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie kostolných striech a veží.
Aj na území Českej republiky.
Ponúkame zľavu, 100 % kvalitu
a dlhoročnú záruku. Kontakty:
e-mail: reart007@gmail.com
Tel.: +421 35/659 31 39,
+421 905 389 162, webové stránky:
www.reart.eu

ván. Máte-li zájem o obě části, můžete se
přihlásit k odběru obou kanálů.
Magazín „Fokus Jeruzalém“ přináší zajímavosti z oblasti hospodářství a vědy, zdravotnictví a archeologie i ze života společnosti
v Izraeli včetně vzájemných vztahů etnických
i náboženských skupin. V biblických impulsech nás zase teolog, novinář a spisovatel
Johannes Gerloff zve na cestu po stopách
praotce Abrahama. Tyto úvahy vedou nejen
k pochopení biblických souvislostí, ale často
i k překvapivým aktuálním souvislostem.
Můžete klidně přeposlat tuto informaci
všem, kteří by o ni také mohli mít zájem.
Neváhejte použít další sociální sítě, nebo
i tradiční cestu od úst k ústům. V dnešní
době negativních a povrchních zpráv budou
mnozí rádi, když budou mít možnost sdílet
se s něčím seriózním a pozitivním.
Videa můžete používat ve sborech a biblických či modlitebních skupinách. Zvláště
biblické impulsy jsou vhodné k inspiraci
pro další biblickou práci a jako povzbuzení
k modlitbám za Izrael.
Pomocí těchto pořadů můžete dokonce
uspořádat veřejné programy o Izraeli. Nejprve promítnete jedno nebo více videí, a poté
můžete sami vyprávět o svých zkušenostech
a moderovat diskusní pořad.
Prosíme, modlete se za to, aby Bůh otevřel
dveře k šíření těchto pořadů prostřednictvím
místních i celoplošných televizních stanic,
aby se dostaly k co největšímu počtu diváků.
V neposlední řadě chceme jmenovitě podě-

kovat všem spolupracovníkům, kteří trpělivě
a s velkým nasazením věnovali mnoho hodin
přepisování, překládání, korigování, zkoušení, dabování a technické realizaci. Jsou to
Jaromír Meduna, Lukáš Jurek, Pavlína Jurková,
Pavel Bartoš, Vojtěch Komárek, Jael Gerloff,
Sarah Lazarus, Benjamin Gerloff.
Odkaz na kanály You Tube:
Magazín: https://www.youtube.com/
watch?v=Sfhh05z-kX4
Biblické impulsy: https://www.youtube.
com/watch?v=IPB-tyMQbgE&t=18s
Teď už zbývá jen popřát vám všem příjemný
čas u (zatím počítačové) obrazovky.
Johannes Gerloff, Krista Gerloffová
a Mojmír Kallus
Institut Williama Wilberforce
www.wilberforce.cz
Tento projekt může být udržitelný pouze
díky soustavné podpoře soukromých dárců.
Budeme vděčni za každý příspěvek, zejména
pak za pravidelnou podporu formou
trvalého příkazu k úhradě.
Bankovní spojení: Institut Williama
Wilberforce, Komerční banka, a.s.,
č. ú. 107-4420430267/0100, IBAN:
CZ2501000001074420430267, variabilní
symbol 111.
Dary jsou odečitatelné od základu daně
z příjmů pro fyzické i právnické osoby.

Témata příštích vydání

Rozsévač/Rozsievač 2017:
Číslo 6/2017 – Letnice
Uzávěrka 10. 4. 2017
Číslo 7-8/2017 – Křesťan a umění
Uzávěrka 10. 5. 2017
Číslo 9 2017 – Křesťan a vzdělání
Uzávěrka 10. 6. 2017
Číslo 10 2017 – Křesťan a politika
Uzávěrka 10. 7. 2017
Číslo 11 2017 – Křesťan a věda
Uzávěrka 10. 8. 2017
Číslo 12 2017 – Vánoce
Uzávěrka 10. 9. 2017

Jan
Kde je ta chvíle Mistra mého,
kdy chléb a víno dělil Pán
a kdy jsem směl na prsou jeho
spočívat, jím tak milován?
Ta noc je pryč. A přišlo ráno.
Golgota. Zrádný dav... A kříž.
Než zazní kruté Dokonáno,
co zbude mi, než smutek již?
A náhle slyším ve svém žalu,
jenž ovíjí mne jako stín,
hlas trpícího Krále králů,
jak praví: „Ženo, hle - tvůj syn.

Hle, matka tvá.“ V tom vidím ženu.
Co proti matčinu můj žal?
Tváře má jako z pergamenu
a duši meč jí probodal.
Smím ještě oddávat se bolu?
Mám úkol, je mi lehčeji.
Z Golgoty s matkou jdeme spolu.
Kéž láskou svou ji zahřeji!
Už nesvírá mne bol v své dlani.
Život je cíl i smrti cest.
Zřím místo kříže zmrtvýchvstání.
A Boha, který láska jest.
Ivana Kultová
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Na hrnčířském kruhu
Zdena Rafajová

Jer 18, 3—4
Vždy znovu na hrnčířském kruhu
začínáš své dílo,
Ty, věčně trpělivý s nepoddajnou hlínou,
vždy hotov ze zkažené
nádobu tvořit jinou.
Nepustíš vzpurný střep
už ze své dlaně svaté
a začneš třeba
sedmdesátsedmkráte.
Prosadíš jistě svoje tvůrčí plány,
Hrnčíři, nezdary nikdy nezklamaný.
Vím, Tvoje ruka znovu stisknout musí
nádobu, která rozpadla se v kusy,
když zdálo se, že hotovo je dílo.
Ach, vezmi, vezmi prosím,
co tu ještě zbylo,
a byť i bolestí, však přetvoř, Bože silný!
Již nikdy nechci utíkat z Tvé dílny,
až na hrnčířském kruhu
z té hlíny tvrdé, chudé
nádoba, Pane, dle Tvé vůle bude.
(1962)

Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková, Milan Němeček, Vladimír Malý
www.christianphotos.net, Foto: © Lýdia Bodnárová a archív redakcie.
Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.
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