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Svetlo

Živý kameň - živé kamene

„Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali
v Krista. On je hlava“ (Ef 4, 15).

ktorá je zo živých ľudí
Cirkev ako Božia rodina
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ÚVODNÍK
CIRKEV AKO
SPOLOČENSTVO
ŽIVÝCH ĽUDÍ
Možno si hovoríte, aký nezmyselný je názov tohto
úvodníka a vlastne aj témy čísla. Veď z akých iných,
ak nie zo živých ľudí, by mala cirkev (zbor) pozostávať?

Položím otázku inakšie. Chceli by ste byť v rodine, alebo v zbore ako v širšej rodine
nie so živými ľuďmi, ale napríklad s robotmi? Malo by to možno výhodu, že roboty
by ste naprogramovali, ako by ste chceli, poslúchali by, nerobili vzťahové, iba ak
technické problémy. Nikto z nás by nechcel zažiť také sci-fi, že by bol sám živý
človek medzi akokoľvek dokonalými robotmi.

Keď čítam Písmo a vidím, ako už prvý ľudský pár a potom vyvolený izraelský národ
a po ňom ľudia v novozmluvných cirkevných zboroch neposlúchali Boha a robili
a stále robia problémy, kladiem si otázku: Prečo si nás Pán Boh nestvoril pre seba
ako poslušných robotov? Mal by to s nami jednoduchšie. Odpoveď je jednoduchá.
Stvoril nás na svoj obraz, na obraz Trojice, kde medzi jej osobami panuje dokonalý
vzťah lásky. Dal nám slobodnú vôľu, lebo chce mať s nami skutočný vzťah, lebo len
láska, ktorá je založená na slobodnom rozhodnutí milovať toho druhého,
je skutočná.

Prišiel na zem v osobe Pána Ježiša, živého človeka, „lebo tak miloval svet“ (človeka).
Keď sa vrátil späť do nebies, nechal tu nás, svoju Cirkev, ako spoločenstvo
zo živých ľudí, ktoré je Jeho telom a On je hlavou tela. Božie slovo neprirovnáva
cirkev k stroju alebo k organizácii – má byť a je živým organizmom.

Počas vrcholiacej pandémie COVIDu, keď sme sa nemohli stretávať, sme si mohli
lepšie uvedomiť význam spoločenstva so živými ľuďmi. Virtuálne spoločenstvo cez
obrazovky nám síce pomáhalo udržiavať kontakt, umožnilo nám vzdelávať sa,
počúvať kázne, modliť sa, ale nemohlo nahradiť dotyk, podanie teplej ľudskej ruky,
pohladenie, objatie, očný kontakt, rozhovor zoči-voči, vôňu, atmosféru, fyzickú
blízkosť, spoločne zdieľaný priestor...

Áno, stretávať sa, byť so živými ľuďmi je zložité. Musíme sa ostatným
prispôsobovať, musíme dodržiavať pravidlá, nie všetky spôsoby a názory nám
vyhovujú, občas sa aj pohádame, máme problémy. Písmo otvorene hovorí
o problémoch v živom spoločenstve veriacich, ale zároveň nás vyzýva, aby sme ich
prekonávali a „boli pravdiví v láske“ (Ef 4, 15). Lásku nevieme a nemôžeme
v plnosti žiť, ak nie sme v spoločenstve, v rodine živých ľudí, ktorí nie sú dokonalí,
ako ani my nie sme, ale môžeme sa milovať a prijímať sa takí, akí sme, tak, ako aj
Kristus miluje a prijíma nás.

Virtuálne spoločenstvo, ktoré nám umožňujú moderné technické prostriedky,
je dobrým doplnkom, pomocníkom pri praktizovaní a budovaní spoločenstva
so živými ľuďmi, ale nemôže ho plnohodnotne nahradiť. Kontakt cez obrazovku,
cez sieť je fajn, keď pre fyzickú slabosť, ohrozenie chorobou či prenasledovanie,
alebo pre vzdialenosť či iné vážne príčiny nie je možné sa stretnúť s ľuďmi zo širšej
rodiny zboru osobne. Pohodlnosť alebo neochota riskovať bolesť a zranenia
vo vzťahoch so skutočnými ľuďmi, či iné sebecké dôvody, nie sú dôvodmi,
aby sme vymenili živé osobné spoločenstvo za virtuálne.

Pán Ježiš nám dal a dáva veľký dar aj tým, že tu na zemi založil cirkev – svoje telo,
Božiu rodinu, spoločenstvo tvorené živými bratmi a sestrami, do ktorého nielen
môžeme, ale aj máme patriť, kde môžeme prijímať a dávať Jeho – Kristovu lásku
a tak svedčiť ľuďom okolo, ktorí ju ešte nepoznajú, že to nie je virtuálna, ale
skutočná realita. Prežívajme dar spoločenstva lásky, ktoré máme v cirkvi, v Božej
rodine naplno a naživo nielen virtuálne.

Ján Szőllős

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (J 3, 16).

Aj tento verš môže byť mottom pri slávnosti svätého krstu ponorením, ktorý
sa konal v Zbore BJB Košice v nedeľu 11. decembra 2022.

Slávnosť sa nezačala veľmi radostne. Keďže december je zimný mesiac,
nebola náhoda, že v nedeľu ráno sme sa zobudili do poriadnej snehovej
kalamity. Električky nedokázali prekonať hrubú snehovú vrstvu, ktorá ležala na
koľajniciach, a autobusy vypravili len v obmedzenom počte. Osobné autá
a cesty boli zasypané desaťcentimetrovou snehovou vrstvou, z ktorej sa
nevedeli vyhrabať. Tak sa stalo, že slávnostné zhromaždenie krstu začalo asi
so štyridsaťminútovým oneskorením. No neskorší začiatok zhromaždenia
neubral na radosti, ktorú sme prežili pri krste ôsmich hriešnikov, ktorí uverili
v Pána Ježiša ako osobného Spasiteľa. Vzácnou skutočnosťou je, že sú to
ľudia mimo nášho zboru.

Skôr ako bol vykonaný akt krstu ponorením, brat kazateľ Andrej Kraljik
vysvetlil význam krstu na základe niekoľkých biblických textov – Mat 28, 18 –
20: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha...“; Kol 2, 12: „... s ním (s Ježišom Kristom)
ste boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha,
ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.“ Brat kazateľ pripomenul dôležité pravdy,
že hriech je vzbura voči Bohu Stvoriteľovi a že hriešny život nás oddeľuje
od zdroja života – Ježiša Krista. No Pán Boh je milujúci Otec, preto pripravil
plán záchrany človeka skrze svojho Syna, aby sme mohli prežiť večný život
v Božej prítomnosti. Ak týmto pravdám uveríme a prijmeme Pána Ježiša
za svojho Spasiteľa, je krst ponorením prejavom ochoty zanechať hriešny
život a nastúpiť na úzku cestu za Kristom. Ale je aj prejavom poslušnosti
príkazu Pána Ježiša. Pre brata kazateľa Andreja Kraljika to bol prvý krst v jeho
službe kazateľa. Po krste vyprosili bratia v jednotlivých modlitbách
a skladaním rúk na hlavu krstencov Božie požehnanie a vedenie
do každodenného života.

Ďakujeme, drahý Pane, že ešte stále trvá čas milosti!

Za zbor Košice členovia zboru

SLÁVNOSŤ
SVÄTÉHO
KRSTU V
KOŠICIACH
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Církev je organismem, tělem Kristovým.
Tělo Kristovo je obrazem fungování církve,
kde On (Ježíš) je hlavou církve, rodiny a my
jsme údy, členy rodiny. Virtuální
společenství nenahradí společenství
se živými lidmi.

„Nepomsti sa a neprechovávaj
hnev voči príslušníkom svojho ľudu,
ale miluj svojho blížneho
ako seba samého. Ja som Hospodin“
(Lv 19, 18).

„Nebudeš se mstít synům svého lidu
a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat
svého bližního jako sebe samého.
Já jsem Hospodin“
(Lv 19, 18).

„Buďme pravdiví v láske, aby sme
vo všetkom dorastali v Krista.
On je hlava, z neho rastie celé telo,
pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi
kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho,
ako je dané každej časti“
(Ef 4, 15 – 16).

„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem
dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho
roste celé tělo, pevně spojené klouby
navzájem se podpírajícími,
a buduje se v lásce podle toho,
jak je každé části dáno“
(Ef 4, 15–16).

CO S TÍM DNES?

Když se dítě dostane z dětského domova nebo jiného podobného zařízení
do spořádané a milující rodiny, tak se mu zcela a od základu změní život. Někdo
o něj stojí, přijme ho, miluje ho… aby prožívalo lásku, radost, řád života a mělo
perspektivu do budoucnosti. Tak podobně to je, když se narodíme do života
s Bohem a dostaneme se do Boží rodiny. Otevírají se nám nové možnosti, nový
smysl, řád a pokoj v životě. Prožíváme novou skutečnou lásku a pevný vztah. A
také se stáváme součástí Boží rodiny. Podobně jako dítě z děcáku dostane novou
„matku a otce“, tak přijme – stane se součástí i ostatních členů rodiny
(… i širší rodiny). Není jen dítětem otce a matky, ale i sourozencem ostatních dětí.

„… Místo toho máme mluvit pravdu v lásce (CEP – buďte pravdiví v lásce)
a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané
pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část těla plní úkol,
který jí náleží“ (Ef 4, 15–16, B 21).

A tak, přijetím Krista a vstupem do Božího království jsme se stali součástí těla
Kristova – církve. Tělo musí být „pohromadě“. Tělo není, promiňte, „sortiment
údů“, není to hromada jednotlivých údů a orgánů. To by byla hrůzná skutečnost –
pohled.

A když jsem součástí těla Kristova, jsem: a) spojen s hlavou církve. To je základ,
bez toho není život, b) měl bych být přítomen (doslova fyzicky, ne nějak virtuálně)
nechybím zde, „bydlím“ zde (jako dítě z děcáku), c) cítím sounáležitost – patříme
k sobě, spolupracujeme v lásce, vzájemné podpoře a pomoci. „Jste přece údy
jednoho těla, buďte pravdiví v lásce,“ d) a odpovědnost – plním svůj úkol –
poslání. Jsem tam, kde mám být.

Je na mě poznat, že miluji
Krista z celého srdce, že Mu skutečně důvěřuji, že to „řídí“ dobře, i když mně
to tak nepřipadá? Jsem skutečně přítomen „v těle“, v církvi? Zajímá mě to, těším
se z toho, jsem zde naplno, nebo jen okrajově či vzdáleně (virtuálně)? Nechybím
tu? Vím o těch ostatních, kde jsou, jak se jim daří, s čím bojují, co potřebují?
Projevuji o ně zájem, modlím se za ně věrně nebo mám plnou hlavu svého života,
svých povinností, zájmů a potřeb? Rozumím tomu, proč dělají divné a špatné věci,
nebo je za to soudím a kritizuji? Miluji je, i když jsou „tak jiní“ než já? Jsem na tom
místě (v těle), kde mne Bůh chce mít? Jsem věrný i v malých úkolech, v obyčejných
„nízkých“ službách, nebo pokukuji po něčem lepším, kde bych byl více viděn
a oceněn?

CÍRKEV JE BOŽÍ RODINA A JE
SLOŽENA ZE ŽIVÝCH LIDÍ

Zklamali jste někdy očekávání druhých? Zaspali jste někdy,
když vás přítel nutně potřeboval? Je to strašná otázka pro nás
pro všechny. Vím, kdy mě druzí zklamali, ale většinou neumím
poznat, kdy jsem zklamal já je.

Odloučení od milovaných osob a přátel se přihodilo i Božímu
Synu. Představte si Božího Syna, druhou Osobu Trojice, jako
Božskou osobu. Byl Synem od věčnosti. Žil v neuvěřitelném,
pro nás nepředstavitelném vztahu ke svému nebeskému Otci
a k Duchu svatému. Máme o tom jen velice nejasnou představu,
ale dovedeme pochopit, že někde ve věčnosti tento vztah lásky
existoval (a stále existuje). Přesto šel k nám, na zemi, kvůli naší
záchraně.

Boží Syn přišel na zem, dal se do rukou lidí, sloužil, vyučoval,
ukazoval na Boží království, uzdravoval, miloval své přátele,
a zažil velká zklamání.

Proč Kristus prošel vším tímto zklamáním? Kvůli vám a kvůli
mně, abychom měli příklad, co dělat, když zůstaneme sami - tak
běžná a tak smutná životní situace. Můžeme si uvědomovat,
že Ježíš Kristus totéž prožíval před námi. Jeho příklad nám
dá sílu položit si objektivní otázku: „Proč se stane, že přátelé
selžou?“ Protože jsme lidé. Protože máme prvotní hřích.
Protože stárneme a slábneme, jsme nemocní a máme co dělat
sami se sebou. Jak je možné, že selhali apoštolové? Protože
toho na ně bylo příliš; bylo to nad jejich síly. Buďte připraveni,
že vás přátelé mohou zklamat, připravte se i na ten zvláštní žal,
který pocítíte, když vám někdo řekne: „Tys mě zklamal.“
Stalo se to někdy i vám?

Na světě jsou podivuhodné duše, které nikdy nikoho
nezklamaly a jimž Bůh žehná. Ale i oni jednou umřou
a nebudou tu. K lidskému životu patří, že všichni prožíváme
opuštění přáteli a milovanými osobami, manželskými partnery,
rodiči, dětmi. Někteří z vás, kdo čtou tyto řádky, možná prožili
taková selhání. Někoho zraní sourozenec, manžel, manželka,
někoho děti - nejen ty vlastní.

Je lepší milovat a ztrácet

Jedno varování zde je: Miluj, a dočkáš se utrpení. Ale je lepší
milovat a ztrácet než nemilovat vůbec. Když život nedává smysl,
věřící si musejí připomenout, že jdeme vstříc mnohem
skutečnějšímu a věčně trvajícímu prožitku lásky. Uvědomujete
si, že vy i já jsme součástí velice malé skupinky lidí - těch, kdo
žijí právě v této chvíli? Považte to nesmírné množství
zemřelých! Kdyby šlo vrátit zpátky z věčnosti všechny ty lidi,
kteří kdy žili v New Yorku, ani bychom se tu nehnuli. Považte,
kolik lidí kdy žilo v Evropě a Asii. Těch mrtvých je nezměrná
většina. Vy a já jsme v té směšné menšině, která se tu pachtí
a má zato, jak je strašně důležitá. A ještě úžasnější je představa,
kolik lidí se zatím nenarodilo a kolik jich stále přichází na svět.

Šel jsem irskou vesnicí a můj bratranec, P. Dohaney, mi řekl:
„Uvědomuješ si, že tvůj rod tudy chodí už tisíc let?“ Představil
jsem si celé ty generace namačkané v té malé vesničce.

Rok co rok jezdím s našimi mladými bratry na nádherný výlet.
Jedeme na ostrov Ellis do Muzea přistěhovalectví, které je
v newyorském přístavu. Objevil jsem tam fotografii Irů, kteří
před 125 lety čekali na loď. Kdykoli se dívám na ty zvláštní
vousáče a na ženy ve vlňácích, říkám si: „To jsou moji předkové,
moji příbuzní.“ Návštěva v Muzeu přistěhovalectví na ostrově
Ellis je nádherný duchovní zážitek. Sto milionů Američanů,
téměř polovina naší populace, pochází z lidí, kteří prošli
ostrovem Ellis nebo Castle Garden. V muzeu je obrovské
množství dojemných fotografií toho nesčetného zástupu lidí,
a všichni ti lidé jsou mrtví. Všichni už odešli na věčnost,
k věčnému požehnání nebo k hroznému odsouzení. Téměř

všichni někdy ve svém životě prožili bolest opuštění.
Chce se nám doufat, že většina z nich teď žije ve věčném pokoji
a radosti, protože se nebáli milovat a ztrácet.

Přítel, který se nemění

Všichni jsme prožili selhání přátel. Z toho či onoho důvodu
nebyli k mání, když jsme je potřebovali. Víme, že ať se stane
cokoli, je tu jeden Přítel, který nás nikdy nezklame, když se
k němu obrátíme. Víra nás k tomuto neměnnému Příteli
ustavičně vede. Důležitá je modlitba, protože je to jediný
způsob, jak se s tímto Přítelem setkat. On se nemění, protože
se už nepohybuje v tomto světě změn. Skrze Něho přicházíme
do styku s množstvím přátel, kteří nás předešli do onoho
jasného světa, kde na nás čeká On - do domu jeho Otce. I když
se třeba modlíte v bolesti a utrpení jako On v zahradě, určitě
Ho tam někde ve stínu najdete. Modlitba, hluboká osobní
modlitba, vycházející z hloubi naší bytosti, to je cesta, na níž
můžeme padnout do náruče našeho neměnného Přítele.
On nás obejme.

Modlitba:

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi mi zanechal příklad svého žalu
a své opuštěnosti v Olivové zahradě. Bez tohoto příkladu
by pro mne bylo mnohem těžší žít dál, když nemám nikoho
blízkého. Jsem vděčný za všechny, které jsi mi v životě daroval
jako milující přátele, a také za úkol, kterým jsi mě pověřil, abych
byl přítelem druhých. Ale dříve nebo později musíme jít každý
sám a v mém srdci je vždycky místo, kam nemůže nikdo jiný,
než Ty. Bez Tvé přítomnosti mě moje vnitřní samota skličuje
a trápí - je to pustina meluzín a temných nocí. Ale když jsi
se mnou (a pouze Ty můžeš na toto místo vejít), tu se celý můj
život rozjasní a já mohu jít dál i skrze velké zkoušky.

Bud' se mnou, Pane, v těch temných dobách a dej mi povstat
z temnot, protože Ty jsi se mnou. Bud' mi tím Přítelem, který
mi vrací vše, co jsem možná ztratil. Až přijde poslední hodina
této mé cesty a já budu muset všechno opustit, proveď mě tou
chodbou, která nemá ani schody ani čas. Chraň mě před
nepřáteli mé duše a před pošklebky žalobce. Podej mi ruku
a zachraň mě. Ať zůstanu po zbytek života věrným přítelem
mnohých, kteří se potýkají se životem, ať jsem spravedlivý
a ochotný odpustit svým nepřátelům. Dej, ať nečekám od přátel
víc, než mohou dát, ale ať jim dávám víc, než očekávají.
Ať nečekám příliš mnoho od druhých, kteří podobně jako já,
zápasí s tíhou života, ale ať jsem spíše co nejlepším přítelem,
který nezklame. Ať jsme s druhými přátelé v Tobě, neměnném
Příteli nás všech.

B. G.

I MY NĚKDY
ZKLAMEME

TÉMA

SŮL NEMŮŽE POHLTIT CELÝ POKRM
Když mi Ježíš říká, že mám být solí, logicky mě mohou napadat otázky:
Čím mohu ovlivnit svoje okolí? Jak zlepšit svět kolem sebe? Jak mám
osolit svojí rodinu a svůj pracovní kolektiv? Mám přinášet důraz na
sociální hodnoty, mám reprezentovat lásku a pochopení, nebo možná
soucit a empatii? Mám být držákem morálních hodnot nebo strážcem
kulturního dědictví?
Možná. Jistě. Velmi správně. Ale...
Chtěl bych zdůraznit ještě jiné dva úkoly, které ze zadání být solí
vyplývají:
První úkol: Sůl nemůže pohltit celý pokrm. Nebyl by pak vůbec k jídlu.
Mám-li být solí, znamená to tedy, že ani já nemám pohltit všechno.
Nemusím se ke všemu přimotat a být všude a všechny pozdravit a

všechny navštívit a všem pomoct a všechny zachránit. Nemůžu pohltit
svět sám sebou. Nedalo by se v něm pak žít.
Druhý úkol: Ačkoliv je sůl skvělá, nedokáže osladit čaj nebo opepřit
steaky. Mám-li být solí, znamená to tedy, že ani já nemám dokázat
všechno. A že to je v pořádku. Je v pořádku, že něco mi jde a něco
jiného zase ne, je v pořádku, že zatímco jiný umí být velmi empatický,
já spíš pomáhám v praktických věcech. Je v pořádku, že nejsem sůl i
cukr najednou.
Zkrátka, jestliže budu ve světě solí, znamená to, že nezvládnu všechno
a neobsáhnu všechno.
A bude to tak dobře. A možná, že právě tím nejlépe ovlivním své okolí
a právě tím změním
svět k lepšímu.

MJ
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„Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať
svetlo života“ (Ján 8, 12).

Môžem byť skutočne Božím dieťaťom?

Ježiš povedal, že človek, ktorý Ho nasleduje, nikdy nebude
chodiť v tme. Je pravda, že nie vždy kráčam v tme, ale aj tak
musím priznať, že z času na čas je tma okolo mňa. Avšak
neexistuje nič, po čom by som túžil viac ako po svetle. Robím
všetko preto, aby sa rozjasnilo, ale bez úspechu.

Mnohí to poznajú. Keď uverili, dúfali, že všetko v živote
sa zmení. No čoskoro zistili, že sa to nestalo. Vznikli z toho
problémy a ťažkosti.

Zmocňuje sa ma sklamanie a malomyseľnosť. V mojom
kresťanskom živote musí byť niečo nesprávne, keď sa v ňom
nedeje to, čo hovorí Biblia.

Je nebezpečné chváliť sa týmto spôsobom myslenia. Je to
chybné, aj keď sa to zdá správne, lebo medzi tým, ako si Božie
slovo vysvetľujeme, a tým, čo skutočne hovorí, môže byť
veľký rozdiel.

Ježiš nepovedal, že v živote kresťana nikdy nenastane tma. Nie
sme rovnakí, ale mnohých trápia pochybnosti. Znova
sa spoznávajú v slovách Dávidovho žalmu 139, 11: Keby som
si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí
noc.“

Ak čítaš, čo napísali kresťania, nachádzaš to isté. Ich cesta
životom nebola ľahká. Nie vždy bola poznačená slnkom
a radosťou. Poznali trpkú vnútornú bolesť.

Ale to všetko nič nemení na skutočnosti, že Ježiš hovoril
pravdu. Kresťan nikdy nechodil v tme a žiadny kresťan ani
nebude. Ak sa vo večnosti budeš môcť pozrieť späť na svoj
kresťanský život, pochopíš, že ani jeden z tých dní si neprežil
v tme. Ako by sa to mohlo stať, keď si sa vierou zjednotil s Tým,
ktorý je svetlom života?

Každý deň Boh naplánoval a dohliadal naň. Kráčal po tvojom
boku. Videl a vedel všetko. Preto si vždy kráčal vo svetle.

Hans Erik Nissen

„Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce
a královským turbanem v dlaních svého Boha“ (Iz 62, 3).

„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový
Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha“
(Zj 21, 2).

Zde na zemi nás lidé vnímají různě. Mohou o nás například
říkat: Jsi krasavec, jednička, borec. Nebo naopak: Jsi smolař,
hloupý Honza nebo ztracený případ. Národy kolem Jeruzaléma
o něm mluvily v záporném smyslu: Jsi opuštěná, tvůj manžel
Hospodin tě nechal napospas. Posměšné poznámky deptají.
Protiváhou je Boží hodnocení, kým jsme my v Božích rukou
a v Jeho očích. Nejsme budižkničemové ani nepoužitelné
trosky. Když si nás Bůh vezme do parády, nestačíme se divit.
Najednou se mluví o tom, že jsme nádherní, vznešení, oblíbení,
a nejenom to. Místo jeruzalémských trosek vidíme nádherné
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro
svého ženicha. Stojí za to přestat poslouchat to, co nás deptá,
a naslouchat tomu, co o nás říká Hospodin.

Prosíme Tě, Pane Ježíši Kriste, dej nám ještě více poznat, jak nás
miluješ, abychom sami sebe viděli tvýma očima.

A. N.

NECHODÍME V TME

BŮH ODPOUŠTÍ

NASLOUCHEJ BOHU

Guy Cohen

Minulý měsíc vnukl Boží Duch mému duchu, abych zdůraznil
odpuštění: Bůh odpouští člověku a člověk člověku. Žijeme
ve světě, kde je pro lidi snadné urážet i nechat se urazit.
Důvodem je to, že se sobecky zaměřují více na utrpení vlastní
než svého bližního.

Nalézáme se na konci časů, a Písmo říká, že doba před
Ježíšovým návratem bude dobou velké krize. Když člověk vidí,
co vše na něj samotného těžce doléhá a jaké má trápení
s duchem neodpuštění, přivodí si smrt – a zkaženost narůstá.
Musíme nalézt sami sebe v tom, který zvítězil nad urážkou,
strachem, utrpením i zlostí: v Ježíšovi, který to vše vynesl na
kříž se slovy: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lk 23,
34).

Tam na kříži se nejponíženější okamžik Ježíšova života stal pro
veškeré lidstvo nejvyšším. Připomíná mi to, jak Bůh nechal pro
lid udělat bronzového hada, aby na něj Izrael hleděl a byl
uzdraven ze smrtícího jedu (Numeri 21). Tehdy vytvořil –
a vytváří dodnes – možnost osvobodit se od hříchu
neodpuštění a nelásky cestou vzhlížení k Ježíši místo
k vlastnímu já a vlastní pýše.

Ježíš prorokoval, že bude „vyvýšen“ a že obětuje svůj život
na kříži (J 3, 14). Je nutné, aby k Němu veškeré lidstvo vzhlíželo
jako ke zdroji odpuštění. Mám-li Ježíše v srdci a zaměřuji-li
se v srdci na Jeho oběť, na místo Jeho nejhlubšího ponížení,
pak – i kdyby se svět obrátil vzhůru nohama – se místo, kde
všechno vypadá neřešitelně, pro mne stane místem, kde
mi daroval odpuštění. Tam jsem smířen s Otcem a odpuštění
plyne z mého nitra dál k mým bližním (2 K 5, 18).

Milovaní, nyní nastal pro nás čas najít v Něm ono odpuštění.
Přijměme kněžství, k němuž nás povolal, a přimlouvejme se,
ať lidstvo otevře oči a obrátí se k Němu. Žijeme v době, kdy
ve světě narůstá zkaženost, v časech velké nemorálnosti, kdy zlé
se jeví jako dobré a dobré jako zlé. Posilněte se však v poznání,
že přišel Ježíš a my jsme obdrželi zdarma dar odpuštění
k přikrytí našich hříchů, platné pro minulost, současnost
i budoucnost.

Máme-li druhému bezpodmínečně odpustit, nesmíme čekat,
že za to něco dostaneme. Co udělá, je mezi ním a Bohem. Jen
Bůh nám může pomoci odsunout naše já a snažit
se o vysvobození druhého, které ho přivede do Boží náruče,
a to modlitbou „Otče, odpusť jim“ pronášenou nad těmi, kteří
nás zraňují, urážejí nebo štvou. Není to snadné ani přirozené,
je to však velký klíč k životu!

„Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni,
probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám
odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti
nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž“ (Ko 2, 13–14).

PETREM COUFALEM
ROZHOVOR S BRATREM KAZATELEM

Stát se kazatelem je velké rozhodnutí, aspoň v mých očích.
Jak jste prožil povolání do služby?

Náš domov často navštěvovali jiní kazatelé z různých
společenství, protože otec byl aktivní v šíření křesťanské
literatury už za komunismu. Dědeček Alois Erlich byl kazatelem
a doma jsme často slýchávali příběhy z jeho služby Pánu.
Službu Pánu vnímal velmi pozitivně. Osobní povolání do služby
jsem prožil ve svých 16 letech. Vlastně to bylo potvrzení mé
touhy dát se Bohu cele k dispozici, touhy, kterou jsem měl
v srdci už delší dobu.

Kdo z lidí vás nejvíc ovlivnil na cestě stát se kazatelem?

Byly to příklady služebníků v naší rodině, ale také kazatelé sboru
BJB v Šumperku, nebo místní kazatelé sboru CB v Olomouci,
kde jsme se jako stanice BJB léta scházeli v podnájmu. Později
mnozí kazatelé, učitelé i spolužáci na
semináři ETS Praha nebo TCMI
v Rakousku. Jednotlivě nebudu
jmenovat, bylo jich opravdu hodně
a jsem za ně Pánu velmi vděčný.

Kdo je vaším vzorem nyní –
kazatel, učitel, filosof ve smyslu, od
koho rád čerpáte, jaké knihy čtete,
koho kázání rád posloucháte?

Rád poslouchám podcasty Craiga
Groeschela z Life Church. Jeho
kázání moc neposlouchám, ale
hlavně jeho zamyšlení nad týmovou
spoluprací, kterou v kazatelské
službě považuji za důležitou.
Nedávno mě oslovila také kniha
manželky Timothy Kellera, Kathy
(Jesus, Justice and Gender Roles).

Kolik let už jste kazatelem a ve
kterých sborech jste tuto funkci
vykonával?

Jsem kazatelem 16 let, téměř 15 let
jsem byl v Olomouci, nyní začínám
druhý rok v Brně. Ještě předtím jsem pracoval 8 let v odboru
mládeže BJB. I na tuto službu moc rád vzpomínám.

Co máte na této práci nejradši nebo co vám dává ten pocit,
že má smysl?

Největší smysl vidím v kázání Božího slova, slovem i životem.
Nemám na mysli jen z kazatelny, ale také v osobních
rozhovorech nebo při společné práci. Boží Slovo má moc
změnit lidské životy, postoje, přinést dobré Boží znepokojení
(za účelem následného pokoje), ale také uzdravení a útěchu
osamělým a nemocným.

Co pro vás bylo nejtěžší?

Sebekázeň ve svobodném zaměstnání, tedy jak vyvážit čas mezi
rodinou a sborem.

Měl jste někdy krizi a chtěl jste si najít jiné povolání? Jestliže
ano, co vám pomohlo vytrvat? A kdybyste nebyl kazatelem,
jaké zaměstnání byste měl?

Ano, krizi jsem prožíval vícekrát, ale vždy mi pomáhá
připomínka Božího povolání. Kdybych nebyl kazatelem,
asi bych rád evangelium zpíval. Během stěhování mě také bavilo
montovat nábytek.

Máte rodinu. Jak vnímají vaši práci? Co je a co bylo pro ně
těžké?

Manželka je pro mě velkým požehnáním a oporou. Modlíme
se spolu za službu i jeden za druhého. Děti jsou pro nás také

velkým darem, ale snažíme se je co nejméně poznamenat
tlakem z očekávání „dětí kazatele“. Někdy nám to jde, jindy moc
ne. Těžké pro ně určitě bylo stěhování na nové místo, ale z Boží
milosti to zvládli skvěle.

Práce s lidmi je vyčerpávající. Jak odpočíváte a jakou
psychohygienu jste si našel?

Rád hraji tenis a poslední dobou zkouším s přáteli i badminton.
Také hudba je pro mě velkým koníčkem a oddechem.
Ale nejvzácnější jsou pro mě výlety s rodinou v přírodě. Tam se
dá spojit odpočinek a rozhovory s dětmi. Také uctívání Boha
uprostřed jeho stvoření jde samo. To je ideální kombinace.

Co je pro vás, jako kazatele, v těchto dnech nejlepší
a nejtěžší?

Nejlepší je, když vidím změnu v lidech okolo mě, když otevřou
své srdce Božímu Duchu a jeho Slovu. Těžké je někdy na tuto
změnu čekat nebo dokonce vidět odmítnutí Boží milosti.

Kdy jste prožíval ve službě největší radost?

Nejraději se sdílím s dobrou zprávou o Ježíši. Proto
největší radost prožívám, když mám příležitost
k osobnímu rozhovoru o víře v Pána. Nebo když mohu
v kázání říct o té Cestě. Těch příležitostí Pán Bůh dává
mnoho, ale některé nevyužiji. Ale největší radost mám,
když cítím, jak mi Pán Bůh připravil cestu a vidím ovoce
Jeho působení.

Rozhovor s bratrem kazatelem
Petrem Coufalem

vedla Marie Horáčková

MĚL OČI
ZAVŘENÉ
Po mnoha a mnoha letech potkal jistý člověk na ulici
svého učitele ze základní školy. Během rozhovoru
mu sdělil, že se stal také učitelem, a prozradil mu,
že to byl právě on, který ho k tomu inspiroval. Starší
muž se podivil a překvapeně se zeptal, čím že ho
tak zaujal. Mladý učitel se ujal slova:

„Víte, jenom jedinkrát v životě jsem něco ukradl.
Byly to hodinky jednoho spolužáka. Když spolužák
zjistil, že mu je někdo vzal, přiběhl k vám a stěžoval
si. Vy jste zamkl třídu zevnitř a přikázal jste,
abychom si všichni stoupli do řady a zavřeli oči.
Pak jste šel od jednoho ke druhému, začal jste nám
prohledávat kapsy a hlídat, jestli máme oči skutečně
zavřené. Měl jsem hrozný strach a strašně jsem
se styděl. Když jste přistoupil ke mně, vzal jste mi
ty hodinky a beze slova jste postupoval dál
v prohledávání kapes zbývajících žáků.

Když bylo po všem, pustil jste nás ze třídy a
spolužákovi jste hodinky vrátil. Nikdy jste se pak ani
slovem nikomu nezmínil, u koho jste je našel. Ani
mně jste nikdy nic neřekl. Byla to pro mě obrovská
lekce. Tehdy jsem zatoužil stát se také tak dobrým
člověkem jako vy.“

Mladý učitel na chvíli přerušil své vyprávění a pak
se zeptal: „Ale řekněte mi jedno. Jak jste to dokázal,
že jste mi nikdy nic ani nenaznačil?“

Tu se starý učitel usmál a odpověděl: „Musím se ti,
chlapče, k něčemu přiznat. Já měl tehdy oči taky
zavřené.“

Autor neznámý
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V NĚMMÁME
ODPUŠTĚNÍ

Jmenuji se Blanka Sedláčková, narodila jsem se 12. 10. 1936 v Brně.

Nevyrůstala jsem v ateistické rodině, ale byla jsem pokřtěna spolu
se svou sestrou - dvojčetem v katolické církvi. Ještě jako malé dítě
jsem ve škole měla za předmět náboženství, ale v mládí jsem již
byla zcela pohlcena ateistickým přístupem k životu. Bibli jsme
doma neměli, nikdy jsem ji sama nečetla, a její znalost pro mne
dlouhá léta znamenala jen pár příběhů ze Starého Zákona. Později
mne začaly oslovovat vánoční a velikonoční svátky jakousi krásnou,
tichou naléhavostí, avšak byly to jen ty dny. Někdy jsem šla
na evangelickou bohoslužbu nebo na katolickou mši. Také jsem
se modlívala, nejvíce, když před 25 lety onemocněla moje sestra
a za dva roky po operaci nádoru v mozku zemřela. Při modlitbách
jsem však necítila žádný pokoj a stále víc jsem poznávala,
že to není v pořádku v prvé řadě se mnou. Bylo to stále horší
a horší, a horší to bylo samozřejmě také s lidmi kolem mne.

Byla jsem špatnou manželkou, matkou, snachou, příbuznou,
špatnou spolupracovnicí na svém pracovišti, byla jsem pohoršením
pro svého syna, rodinu, často pro celé své okolí. Stále naléhavější
uvědomování si svých, a to jen některých, provinění bylo pro mne
stále těžší a těžší, začala jsem se velice bát a z tohoto neustálého
strachu a napětí jsem onemocněla neurózou. Dlouhá léta jsem byla
léčena na psychiatrii s lepšími i horšími výsledky.

Jak však šla tato léta mého života, svědčila mi vírou v Pána Ježíše
Krista sestra Zuzana Kyselková. Poznaly jsme se asi před 30 lety,
a ačkoli jsme se zpočátku ani dobře neznaly, velice mne vždy
udivovalo, že kdykoliv jsem ji o něco požádala, tak nejen,
že na mne měla vždy čas, ale pokaždé mne přijala s vlídností
a se zájmem o mé starosti.

Darovala mi Bibli a mnoho různých duchovních věcí k zamyšlení.
V rozhovorech končívala: „Proč svá trápení nepoložíš Pánu Ježíši
pod kříž?”

Později, když jsem v záchvatu touhy po spravedlnosti začala
přiznávat, že je ve všem také moje vina, řekla: „Jen plač, plač, ano,
ano, pokazilas, co se dalo, ale přestaň se bát, protože Pán Ježíš má
pro tebe východisko. Jdi k Němu, čeká na tebe.” Při jednom našem
setkání v listopadu roku 1993 ze mne doslova vyhrklo: „Zuzanko,
já jsem uvěřila a už nechci žít, jak jsem žila dosud.” A můj život

se začal měnit
od základů, aniž
jsem si toho byla
ještě vědoma.

Na začátku
prosince roku
1993 jsem plna
strachu
z očekávání, jak zvládnu vánoční svátky, prosila Pána Ježíše, aby
mne osvobodil z obžerství. Ačkoli jsem byla ve styku s psychiatry,
moje kamarádky byly lékařky, nikdy jsem svoje trápení nikomu
nesvěřila, tak jsem se styděla. Bylo však pro mne stále těžší a těžší
sníst veliká množství jídla a pak jít zvracet (dnes se to nazývá
bulimie). Kolikrát jsem si ráno předsevzala: dnes to neudělám -
a do večera to bylo i třikrát. Před Vánocemi toho roku jsem
ze strachu z představy, jak zvládnu pečení, vaření, přípravy jídel
vánočních svátků (vždy nejméně třetinu jídla jsem takto zničila)
klekla ve svém pokoji a v úzkosti prosila: „Pane Ježíši, už to
nemohu vydržet, prosím, prosím, zbav mne té hrůzy.”

Na začátku ledna jsem poznala, že jsem uzdravena od čtyřicetileté
hrůzy. Drahý Spasitel mne uzdravil ze dne na den. A můj rodinný
život? Byl v troskách, prakticky před rozvodem. Ale to se změnilo
a s manželem jsme žili spokojeně až do jeho smrti.
Pán Ježíš činí nové všecko, změnil se i vztah s mou tchyní, s mými
bližními. Odpustil mi a smířil mne se všemi, kterým jsem ublížila.
Navrátil mi syna a všichni se radujeme ze zázraků, které působí
Boží láska rozlitá v srdcích.

Neměla jsem nic, než plno starostí, hrůzu z mých vin, mé otroctví
a beznaděj. A když jsem to všechno přinesla pod kříž, drahý Pán
Ježíš to vše proměnil v nekonečnou radost, štěstí a svobodu.

Bohu buď vzdána čest a sláva. On nás vytrhl z moci temnosti
a přenesl do království svého milovaného Syna. V Něm máme
vykoupení a odpuštění hříchů (Kol 1,13–14).

Blanka Sedláčková pracovala několik let jako asistentka redakce
v Rádiu 7. Neskutečně milá, vstřícná a pokorná žena, která se starala
o hosty i vnitřní záležitosti redakce. Dnes spokojeně žije blízko svého
syna v Domě s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově.

SKOPIROVAT NANOVO, KOLI MEDZERAM

Jakmile odmítnete iluzi, že život je pro většinu lidí radostnou
rozkoší (a vy jste doufali, že mezi ně patříte), pak jste
připraveni obstát v temných chvílích.

Někteří lidé se rozhodnou pro stoické řešení: zachovávají
důstojné mlčení a snaží se svým trápením neobtěžovat
druhé. Tento postoj je sice může dovést k jisté zralosti,
ale také k tiché beznaději, ke ztrátě humoru a k chmurnému
pojetí života.

Jeden můj stoický přítel popsal život jako cestu od temnoty,
do zapomnění. Takové zhodnocení opomíjí naše povolání
věčnosti, které nás vynáší nad smutky tohoto světa.

Stoický postoj je hluboce vkořeněn ve společenských
zvyklostech Severoevropanů a jejich bratranců v Severní
Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Zdá se, že se
uplatňuje i v Japonsku a mezi vyššími vrstvami v Indii.

Podle těchto lidí technický pokrok postupně vyloučí bolest

jako zbytečnost a utrpení se stane patologickou odchylkou.
Připustit utrpení je tedy společensky nepřijatelné.

„Ztuhlé rysy“ ve chvíli životní bolesti a zklamání zdánlivě zlepší
naše vztahy se sousedy. Stojí však za povšimnutí, že zmíněné
národy nejenže typicky potlačují svůj žal.

U Ježíše se však učíme něco jiného. „Ježíšovi vstoupily do očí slzy“
(J 11, 35). Můžeme dát průchod slzám smutku a truchlení, když
odejde někdo nám blízký. Nemusíme v sobě smutek zadržovat.
Ježíš nás chápe, rozumí nám. Sám prožil chvíle smutku po
odchodu svého přítele Lazara, i když věděl, že jej za chvíli vyvede
z hrobu před očima zástupu. Židé říkali: „Hle, jak jej miloval“ (J 11,
36). Měli pravdu. Ježíš miloval Lazara i jeho sestry Marii a Martu.
Přišel za nimi, aby je potěšil.

Naše povolání k věčnosti, nás vynáší nad smutky tohoto světa.

K. N.

POKUD ODMÍTNEME ILUZI, JSME
PŘIPRAVENI ČELIT TĚŽKOSTEM

VŠEDNÉ DNI SA ZAČÍNAJÚ NEDEĽOU
Krista sa narodila v roku l965 v Moste v Českej republike. Študovala
teológiu v Prahe, neskôr v Halle a v Tübingene. Od roku l994 žije s rodinou
v Jeruzaleme. Jej manžel pochádza z Nemecka. Majú päť detí a sú členmi
hebrejského mesiášsko-židovského zboru Melech Hu Meluchin
v Jeruzaleme.

Ako napísala v úvode svojej knihy Všedné dni sa začínajú nedeľou (Všední
dny začínají nedělí) s podtextom Veľa tvárí Izraela – s Bibliou v ruke,
s modlitbou, ale aj s humorom, bez ktorého by to nebolo možné, sa táto
česko-nemecká rodina udomácnila v „krajine oplývajúcej medom
a mliekom a horkými bylinami“. Touto knižkou nás pozýva na prechádzku
židovským rokom od jesene, začiatku školského roku, až po suché
a sparné leto. Vo veľmi známom 23. žalme sú slová „vodí ma cestou
spravodlivosti“, čo v hebrejčine znamená „vodí ma v kruhoch
spravodlivosti“ a toto zodpovedá pocitu človeka, ktorý žije v týždennom
rytme od sobotného sviatku sabatu k ďalšiemu sabatu, v ročnom cykle
určenom židovskými sviatkami.

Autorka nám umožňuje pozrieť sa do všedného izraelského života a verí,
že aj do izraelskej duše. Príbehy vznikali medzi rokom 1994 a 2005,
v období po uzavretí mierových dohôd OSN, v jedných z najkrvavejších
rokoch pre Izrael, čo sa odráža na týchto príbehoch. Kniha hovorí o tom,
ako sa so židovským ľudom smiali, ale aj plakali.

Ako orol sa určite nevznášam

Prvé ráno v zasľúbenej zemi. „Chcem ísť domov,“ plače môj trojročný syn.
Nedávam na sebe nič vedieť, ale v duchu s ním celkom súhlasím. Ročná
dcérka z toho všetkého ešte nič nechápe. Začíname si zvykať na hlasné
alarmy áut, na ich neprestajné vytrubovanie. Na veľké chrobáky, ktorým
v Čechách hovoríme švábi a v Nemecku, odkiaľ pochádza môj manžel, rusi.

Mottom organizácie, s ktorou sme v roku 1994 odchádzali do Izraela, je:
„Poďte, potešte môj ľud,“ zo 40. kapitoly proroka Izaiáša. Plní dobrých
predsavzatí sme sa rozlúčili s útulným domom medzi pastvinami a lesmi.
V Odenwalde sme svoju domácnosť presťahovali k príbuzným a s dvoma
kuframi, dvoma ruksakmi a dvoma malými deťmi sme sa vybrali do
Jeruzalema.

Ubytovali sme sa v byte starších manželov (práve boli na dovolenke mimo
Izraela) v štvrti Gilo na južnom okraji Jeruzalema. Tento byt nemal
samozrejme nič z toho, čo normálne patrí k zariadeniu domácnosti rodiny
s malými deťmi, ako je napr. detská stolička, postieľka... Pohľad z okna
na pasúce sa kone vystriedal pohľad na rútiace sa autá. Les nahradila
kamenistá pláň s bodliakmi.

Pri prechádzke nás prekvapí „chamsin“, suchý, púštny vietor. Vraciame sa
s očami plnými prachu. Ja, ktorá každý večer plačem, mám niekoho
utešovať? V noci, keď nemôžem spať, blúdim po byte. Do ruky mi padnú
Heslá Jednoty bratskej. Na dnešný deň pripadá text Iz 62,11 – Hľa,
Hospodin oznamuje až po končiny
zeme: „Povedzte dcére Siona: ‚Hľa,
tvoj spasiteľ prichádza! Hľa, jeho
odmena je s ním a jeho odplata
pred ním!‘

Vidím, ako tráva schne, kvet vädne,
ale slovo Boha nášho zostáva na veky
– Iz 40, 8. A tu Boh potvrdzuje,
že jednoducho nemôžeme zbaliť
kufre a odletieť späť.
Chce nás mať tu.

Sionská dcéra robí všetko preto, aby
nás odradila. V susedom byte napr.
začína každý večer okolo jedenástej
hrať veľmi hlučná hudba. Nepomáha
žiadne zvonenie ani búchanie na
dvere. Inokedy zase volá pracovníčka
telefónnej spoločnosti Bezek a chce
hovoriť s majiteľom bytu. Krátko jej
poviem svoju prácne naučenú prvú
hebrejskú vetu: „Nehovorím

po hebrejsky.“ A v angličtine jej vysvetlím, že majiteľ
bytu tu nebýva. „Nielen že neviete dobre po
hebrejsky, ale ani po anglicky“ – vmetie mi do
telefónu.

„Pane Ježišu, keď naozaj pochádzaš z tohto národa,
tak som si o Tebe len urobila svoju predstavu
a vôbec Ťa nepoznám. A náš vkus, Bože, sa úplne
líši. Ja milujem lesy a lúky a v lete osviežujúci dážď. A
Ty asi sucho, kamene a bodliaky – púšť. Prosím, daj
mi k tomuto ľudu a k tejto zemi lásku. Máš pravdu,
na začiatku 40. kapitoly Izaiáša stojí: „Potešujte,
potešujte môj ľud, vraví Boh váš,“ ale nevedela som,
že je tu tak horúco a toľko kameňov. Ešte že na
konci sľubuješ, že dáš zomdlenému silu. Ako orol
sa rozhodne nevznášam, už vôbec nie do tretieho
poschodia teraz, keď som zase tehotná.

Susedia sa vrátili z dovolenky a ospravedlňovali sa.
Niekto, kto používal ich byt, zapol rádio
na automatiku a zabudol ho pred odchodom
vypnúť. Je to veľmi milá rodina s dvoma deťmi.
Remeselník, ktorý prišiel robiť potrebné opravy, ma
trpezlivo učí prvé slová v hebrejčine. O slove rebrík,
ktoré sa mi snažil vštepiť do hlavy, už dnes viem, že
znamená aj notovú stupnicu.

Sťahujeme sa do Katamonu. Bývame pri krásnom
parku v zmiešanej štvrti, tzn. v časti, kde bývajú
ortodoxní aj sekulárni Židia. Zisťujeme,
že s ortodoxnými Židmi, ktorí naozaj študujú Starý
zákon, máme veľa spoločného. Naši miestni susedia
sú veľmi priateľskí. Radujú sa s nami z našich
pokrokov v hebrejčine a sú ochotní postrážiť nám
deti. Prichádza naša prvá aupairka, čo mi umožňuje
navštevovať kurz hebrejčiny. Zisťujem, že som len
jednou ženou z mnohých nových, nemajetných
a bez znalosti jazyka. Začínam trocha chápať
miestnu kultúru. Pomaly sa zoznamujem
s Jeruzalemom, pre mňa cudzím mestom mnohých
tvárí.

Po niekoľkých mesiacoch máme zase auto a s ním
aj možnosť vydať sa v sobotu, keď nechodia žiadne
verejné dopravné prostriedky, pravidelne
na zhromaždenie. Vyrážame do prírody a začíname
objavovať jej krásu. A koľko rôznych kameňov je tu.
Naši priatelia dostávajú list s nadpisom: Ž 102, 14 –
15: Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo to je
čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa, lebo si Tvoji
služobníci obľúbili jeho kamene a ľúto im je ich sutín.

Tu v Katamone sa tiež narodila naša druhá dcéra.
Boh nám žehná. Prežili sme tu jar 1996 so sériou
brutálnych teroristických útokov na autobusy
v Jeruzaleme a pešiu zónu v Tel Avive. Tieto udalosti
nás tlačia na kolená. Čím intenzívnejšie sa modlím,
tým intenzívnejšie cítim, že som súčasťou tohto
ľudu, že sem patrím. Susedia sa nás pýtajú,
či sa s deťmi radšej nechceme vrátiť, teraz, keď je tu
tak nebezpečne. Nie, nechceme, práve teraz tu
musíme zostať.

Krista Gerloffová
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V roce 1846 byla založena „Evangelická Alliance (Světová
evangelikální aliance – WEA)“, jejímž posláním bylo –
jak se píše ve zprávě z roku 1879 - zastávat se svobody víry
a náboženství v různých evropských zemích. U jejího počátku
stál skotský reformovaný teolog, kazatel, univerzitní profesor,
ekonom, sociální reformátor, matematik a spisovatel Thomas
Challmers. Původně působil ve Skotské církvi; poté, co se od
ní roku 1843 oddělila Svobodná skotská církev, stal se jejím
prvním kazatelem. V říjnu 1845 (přesně 1. října) se konala
přípravná porada budoucí Alliance, na které bylo stanoveno,
že účelem bude: „Osvědčení jednot církví evangelických,
stavení rozbrojů tuto jednotu ohrožujících, pěstování bratrské
lásky, sledování cílů všem evangelickým církvím společných,
poskytování posily utištěným, bránění nevěře, pověře, bludu
atd. Aby tedy Alliance umožnila křesťanům všech zemí, aby se
co jednotlivci v jádru víry spojiti, společně vzdělávati a vyznání
provozovati mohli, nehledě ku poměrům církevním s vyznáním
spojeným.“ (Viz zpráva deputace z r. 1879.) Alliance tedy stála
na zásadě, že každý jednotlivec má právo na úplnou svobodu
při volbě církevního společenství, k němuž chce patřit. Poprvé
se zastala v roce 1852 jistých manželů Madiai z Florencie,
roku 1858 několika členů luteránské církve ve Švédsku, kteří
přestoupili ke katolické víře, roku 1863 katolíků přestoupivších
k protestantismu ve Španělsku atd. Pro nás je zajímavý rok
1879. V tom roce se konal sjezd Alliance v Basileji a řešil petici
obyvatel Prahy a okolí, kteří přestoupili k státem neuznanému
vyznání. Tento sedmý sjezd Evangelické Alliance v Basileji
obdržel od členů neuznaného evangelického sboru v Čechách
zprávu o omezování svobody víry a svědomí, především
o překážkách kladených rodinným pobožnostem, což
odporovalo ústavě. Pro nás je zajímavé, že pod touto peticí byl
podepsán Jindřich Novotný, později zakladatel naší Jednoty,
a několik dalších pozdějších členů naší Jednoty (Jan Burda,
Marie Burdová, Josef Hodek – později náš misijní pracovník,
Anna Novotná).

Jindřich Novotný se po svém znovuzrození zapojil do služby
nejprve ve svém bydlišti s Janem Balcarem, později odešel
do Prahy, kde se setkal s br. Stahlschmidtem a Adrianem van
Andelem, misionářem právě Skotské svobodné církve. A právě
Adrian van Andel byl první, kdo s Jindřichem Novotným hovořil
o studiu teologie a službě kazatele. Víme, že Jindřich Novotný
po delším rozhodování odešel studovat teologický seminář
do Švýcarska, do St. Chrischony. Po návratu ze studií začal
pracovat jako misionář Americké misijní společnosti. A z této
doby pochází zpráva, zaslaná Evangelické Allianci, v té době
zasedající na svém sedmém sjezdu v Basileji. Můžeme se dočíst,
že Jindřich Novotný (a ostatní misionáři Americké nebo Skotské
misijní společnosti) měli veliké potíže a od samého počátku
čelili pronásledování. V Rakousko-Uhersku platil v té době
státní základní zákon z 21. prosince 1867 (tzv. prosincová
ústava). Ovšem „plná svoboda víry, svědomí, jakož i osobní
svoboda“, a tedy i právo na konání veřejných bohoslužeb, byla
zaručena pouze státem uznaným církvím.

Ve zprávě můžeme dále číst: „V Praze a v okolí přišli někteří
pravdu hledající a spasení žádostiví katolíci čtením
a posloucháním slova Božího k víře v Pána a Spasitele, Ježíše
Krista … Americký kazatel, p. E. A. Adams, jenž v Praze bydlí,
přisluhoval jim svatými svátostmi a pořádal střídavě se svým
pomocníkem panem Jindřichem Novotným každou neděli
shromáždění na základě zákona o právě shromažďovacím
(č. 134 z roku 1867) ve zvláště k tomu upraveném sále v Praze;
v těchto shromážděních se za přítomnosti c. k. policejního
komisaře modlilo, některá část z Bible četla, zvolený text
vykládal a křesťanské písně zpívaly.“

„C. k. policie se rozličnými způsoby o pravém stavu věci
předzvídala, nikdy nic závadného neshledala, tak že, když např.

jedenkráte u pana Novotného
v biblické hodině již se asi 20
duší zúčastnilo, c. k. policejní
inspektor se strážmistrem
vstoupil do pokoje, mezi
jinými pravil: „Já vím, pane
Novotný, že jen dobré věci
přednášíte, ale bylo mi
nařízeno, abych si jména
přítomných zaznamenal.“
A Jindřich Novotný
poznamenává: „Ačkoliv jsou
takováto vyšetřování, dlouho-
li trvají, bolestná, klidně
se snášela.“

Ovšem situace se přiostřovala,
takže v březnu 1879 obdrželi
misionáři přípis c. k.
policejního ředitelství v Praze,
že: „… dle výnosu vysokého
c. k. místodržitelství ze dne 4.
března 1879 č. 3679 smí se
provozování náboženství
v domě jen na rodinu a její
příslušníky omeziti.“ Přípis
argumentoval nařízením
článku 16. prosincové ústavy,
že shromáždění, která mají ráz
veřejné bohoslužby, odporují zákonům. Bratr Novotný i ostatní
misionáři dostali zákaz pořádat jakákoli shromáždění
za náboženskými účely v jejich bytech nebo připouštět jejich
pořádání v domě někoho mimo členy rodiny. A dokonce,
pokud by se účastnili nějakého shromáždění kteréhokoli
v Rakousku neuznaného náboženského sboru, hrozí jim trest
vězení až do dvaceti dnů nebo pokuta až do 100 zl. A to
všechno přesto, že výše zmiňovaný zákon z prosince 1867 říkal:
„Úplná svoboda víry a svědomí každému jest pojištěna.“
Zákonem z 15. listopadu 1867 bylo pouze vyžadováno,
aby shromáždění, ke kterému může přijít každý, bylo oznámeno
úřadům nejméně tři dny předem, písemně a s uvedením účelu,
místa a data konání.

Bratři podávali odvolání, např. k „vysokému c. k. ministerstvu
vyučování“ ve Vídni nebo k „vysokému c. k. místodržitelství“
v Praze. Na tato odvolání však nepřišla žádná odpověď.

Proto byla v červnu 1879 sepsána v Praze petice a předána
Evangelické Allianci. V červenci byla sepsána podobná petice
i ve Stupicích u Prahy, která popisovala obdobnou situaci
na venkově. Dne 4. července 1879 napsal Josef P. Thompson
za americký „Board of Commissioners for Foreign Missions –
Radu komisařů pro zahraniční misii“ tzv. „pamětní spis“, který
předložil alianci s prosbou, aby aliance: „… ráčila přijati tento
pamětní spis i spisy, které jí zaslali jistí evangeličtí křesťané
z Prahy a okolí a jmenovati výbor, který by navrhl nejlepší
způsob, jímž by vláda Jeho Veličenstva císaře Rakouského
dožádána byla o pomoc v příčině stížností v pamětním listě
předložených a o ujištění bezvýminečné náboženské svobody
po celé říši rakousko-uherské.“

Evangelická Alliance jednala o těchto dokumentech 9. září
1879 a ustanovila deputaci, která měla na začátku listopadu
předat žádost „vysoké c. k. rakouské vládě“, aby dotyčnému
evangelickému sboru co možná nejdříve přiměřenou odpověď
dala, skrze kterou by zmíněná záležitost ve smyslu tolerance
a náboženské svobody vyřízena byla.“ Je krásné číst, že za zdar
jednání deputace se modlilo mnoho tamějších křesťanů, bratrů
ze svobodných sborů, baptistů (ve Vídni), Wesleyanů,
apoštolských sborů a jiných. A tak bylo stanoveno, že ve čtvrtek
dne 6. listopadu 1879 o 10. hodině dopolední bude císař pán
udíleti všeobecné audience na zámku v Pešti, při kterých přijme
deputaci Evangelické Alliance.

Deputace byla císařem přijata, předložila mu petici, vysvětlila
situaci a žádala o pomoc. A tak v prvních dnech měsíce února

EVANGELICKÁ
ALLIANCEŽIVÉ KAMENE

ŽIVÝ KAMEŇ

Na začiatku týždňa som dostal od jedného brata otázku,
či už viem, o čom budem v nedeľu kázať. S humorom som
povedal, že o šutroch. V niektorých nárečiach na Slovensku je
šuter výraz pre kameň, skalu. Jeho reakcia stála za to, a tak som
si pred ním trochu zaspomínal na základnú školu. V siedmom
ročníku je do učiva zaradená mineralógia, ktorú sme my žiaci
nazvali „šutrológiou“. Žiaľ, z toho učiva si už veľa nepamätám,
lebo o túto oblasť som nemal záujem, nudil som sa pri nej.
Dúfam, že s vami to tak nebude a že vás aspoň trochu
zaujmem uvažovaním o kameňoch na základe Biblie. Budeme
uvažovať o Živom kameni a o živých kameňoch. (Poznámka
redakcie: Pre čitateľov Rozsievača ponúkame kázeň v skrátenej
verzii.)
V Starom aj Novom zákone mali kamene dôležitý význam.

Napríklad veľký kameň, ktorý použili pri hrobe Pána Ježiša.
Položili ho pred vstup do hrobu, aby ním zapečatili hrob
(Mat 27, 59 – 60). Bol to kameň, o ktorom si židovskí
predstavitelia mysleli, že bude mať moc udržať Pána Ježiša
v hrobe, no bez zásahu človeka bol na tretí deň odvalený.
V Novom zákone sa hovorí o inom kameni, a to v Skutkoch

apoštolov 4, 10 – 11: „... Ježiš Kristus Nazaretský, ktorého ste
vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych... On je ten kameň,
ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom.“ Takže
aj Pán Ježiš bol a je kameňom, a dokonca uholným kameňom.
O Ňom ako o kameni sa píše aj v 2. liste apoštola Petra:
„Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli,
ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako
živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým
kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu
skrze Ježiša Krista...“ (2 Pt 2, 4 – 5).
Pouvažujme o živom kameni a o živých kameňoch, o ktorých

hovorí apoštol Peter. Pri hrobe Pána Ježiša Krista bol jeden
kameň postavený oproti druhému. Avšak len jeden kameň
obstál, len jeden kameň dostal prívlastok živý. A tým kameňom
nebol nikto iný ako Pán Ježiš. Pred týmto živým kameňom
NEOBSTOJÍ žiadny iný kameň, žiadna ľudská istota, žiadna
falošná viera, nič z tohto sveta. Možno si myslíš, že keď budeš
mať o Bohu všetky vedomosti a budeš v Neho nejako
intelektuálne veriť, tak to bude stačiť. Alebo si myslíš,
že bohatstvo tohto sveta, jeho sláva, istoty, ktoré dáva, obstoja
pred Bohom? Priateľ môj, nie, neobstoja. Týmto živým
kameňom mnohí pohrdli, pre mnohých je to niečo, čo ich
pohoršuje, znepokojuje a možno uráža, ale ako píše apoštol,
tento živý kameň je vzácny a vyvolený. On jediný obstojí.
Aj dnes máš možnosť rozhodnúť sa pre tento živý kameň, pre
Pána Ježiša Krista, prísť k Nemu a prijať Ho do svojho srdca, aby
nebol tvojím pohoršením, ale aby sa mohol stať tvojím
Záchrancom. Prvé posolstvo teda znie: Je tu živý kameň
a každý, kto v tento živý kameň verí – obstojí. To znamená,
že ak je Kristus živým kameňom a ty v Neho veríš, tak živým
kameňom sa stávaš aj ty sám.
A druhé posolstvo? Boh buduje svoju stavbu – cirkev –

zo živých kameňov, preto máme dovoliť Bohu, aby nás
zabudoval ako živé kamene do duchovného domu. Keď
hovoríme o stavbe Božieho domu zo živých kameňov, tak
to slovo dom v antickom svete znamenalo nielen štyri steny,
ale aj rodinu, ktorá dom obývala. Takže keď si to prenesieme
na nás, ako tých, ktorí tvoria duchovný dom – cirkev, tak aj my
(ako veriaci – bratia a sestry) ho máme budovať spoločne. Aj
keď sme jednotlivo výnimočným a jedinečným Božím stvorením
s vlastnou povahou a danosťami, ako živé kamene sme jedno
v Kristovi. Medzi nami nie sú žiadne rozdiely a ako Božie
milované deti máme rovnaké práva. Osobné danosti máme
ponúknuť na budovanie. Podľa nášho textu teda každý, kto
prijal ten Živý kameň, sa stáva sám živým kameňom na stavbe

Božieho domu. Z jedného osamoteného kameňa chrám
nepostavíte, dokonca ani len jeden múr. Preto je dôležité
pamätať, že sme navzájom jeden od druhého závislí
a že sa vzájomne potrebujeme, aj keď nás táto individualistická
doba tlačí do presného opaku. Keď teba osobne Boh povoláva
k práci, je to preto, aby v stavbe nezostala diera. Zároveň
povoláva aj ďalších bratov a sestry. Nie k tomu, aby ti zavadzali,
prekážali v realizácii, ale k spolupráci, k tvorbe jednotného diela.
Len spoluprácou a jednotou sa naše individualistické dielo
zmení na spoločné a zároveň sa jeho dosah znásobí. Preto
je super, že máme jeden druhého. A čo je úžasné, čítame
o tom aj v spomenutom texte z Druhého listu apoštola Petra,
že ten jeden živý kameň – Pán Ježiš Kristus – je ten, ktorý dáva
celej stavbe – cirkvi – zmysel, spoločne s nami ju
buduje, pomáha a spája, lebo On je uholným kameňom.
Text z Listu Hebrejom 10, 24 – 25: „Venujme pozornosť jeden

druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom,
čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň,“ nás upriamuje na ten
jedinečný liek – venovať sa jeden druhému, spoločne
sa stretávať, povzbudzovať a budovať sa navzájom v našom
kráčaní s Kristom na ceste do večnosti. Budovať, to nie je kritika
a posudzovanie. Budovať znamená spolupracovať, nájsť si čas
pre prácu v zbore, ale aj milovať miestny cirkevný zbor, milovať
to, čo miluje Boh, a ceniť si to, čo si cení On. To potrebujú
vidieť aj naše deti, naši tínedžeri. Nechcem vstupovať rodičom
a starým rodičom do svedomia žiadosťou, aby rozmýšľali,
koľkokrát sa pred deťmi a vnúčatami vyjadrili o jednom
zo živých kameňov nevhodne, nemiestne a s kritikou. Skôr
naopak. Chcem vás povzbudiť, aby sme hľadali pozitíva tejto
spoločnej Božej stavby a hovorili o nich.
Na záver je tu pre nás výzva: Pokúsme sa nájsť jednu vec

(stačí iba jednu jedinú), za ktorú sme vďační v našom zbore,
v našej spoločnej stavbe, ktorá je postavená zo živých kameňov,
a pri najbližšej možnej príležitosti hovorme o nej so svojím
životným partnerom, svojimi deťmi, vnúčatami, priateľmi.
Pomenujme jednu vec, za ktorú sme vďační, alebo čo pre nás
náš duchovný dom znamená, a rozprávajme o tom medzi
sebou. Pozor, nie tak, že poviem jednu peknú vec a desať zlých,
ale tak, aby sme dali dôraz na vzájomnú hĺbku lásky a prijatia,
ktoré cirkev ponúka.
Aj dnes je možnosť prísť k Živému kameňu – Ježišovi Kristovi,

spoznať Ho osobne, poprosiť Ho, aby sa stal tvojím
záchrancom, pretože raz, keď sa všetci postavíme pred Jeho
tvár, tak pred Ním neobstojí nič z tohto sveta. Potom
už nebude Záchrancom, ale kameňom úrazu – skalou
pohoršenia, o ktorú sa potkneš.
A ak si tým živým kameňom, tak buduj dobrú stavbu, nerúcaj

a buď vďačný za ďalšie živé kamene, s ktorými môžeš spoločne
a s láskou budovať ten váš Boží dom.

Filip Čurilla

foto: Elizabeth Jamieson, Unsplash



CIRKEV AKO BOŽIA
RODINA, KDE SPOLU
NAPĹŇAME POSLANIE

Bolo to v čase pred druhou svetovou vojnou. V malej
slovenskej dedinke Noľčove sa konali každý večer
evanjelizačné zhromaždenia. Svetlo Božej pravdy
žiarilo do temnoty ľudských životov. Ľudový
evanjelista z Moravy mal odtiaľto manželku a popri
návšteve rodiny aj takto využíval čas. Štrnásťročná
Zuzka tam tiež túžila chodiť, ale dnes mala za úlohu
ostať doma a dávať pozor na malú sestričku. Spievala
jej piesne: „Ó, nenechaj ma odísť“, „Neobzeraj sa na
tento svet“, „Poď k Ježišovi“, „Či máš miesto pre
Ježiša“... Zrazu sa jej zmocnila veľká túžba po Biblii,
ale doma nič nenašla, pretože všetko vzali
do zhromaždenia. Tak spievala ďalej a túžobne
očakávala na ďalší večer, keď mohla ísť do
zhromaždenia aj ona. Práve začali spievať pieseň:
„Či máš miesto pre Ježiša?“ Ku spevu nemali žiadnu
hudbu. Jeden z bratov začal spievať a ostatní
sa pridali. Tou piesňou však bola tak mocne oslovená,
že sa nepamätá ani na výklad slova, až keď začali
spievať ďalšiu pieseň „Už len máličko a príde Pán,
ktorý miluje ma a ja s vernými zaletím tam“... Vtedy
sa v plači hodila na kolená. Nemohla hovoriť, ani jej
nerozumeli. Bola pri nej matka brata Heryána a tá
sa zľakla, že čo sa stalo tomu dievčaťu! Niektorí však
pochopili, modlili sa za ňu a o chvíľu sa radovali
z nového života. Bol to pre ňu nezabudnuteľný deň.
Potom sa po celý život snažila, aby aj iní mohli prežiť
to, čo získala ona. Preto svedčila o Pánovi Ježišovi
všade, kde mohla, a v zbore patrila k tým
najvernejším. To je svedectvo mojej mamičky, ktorá
je už dávno vo večnosti, ale jej život mocne ovplyvnil
našu rodinu i ďalšie okolie. Výsledky sa ukazujú aj
po rokoch, keď sa pre Pána Ježiša rozhodli napríklad
niektorí zo susedov na našej ulici, o ktorých by som
to ani vo sne nebol povedal. Svet okolo nás leží
v temnote, do ktorej stále žiari jasné svetlo Pána
Ježiša Krista. Aj dnes sú preto potrební jednoduchí
kresťania pôsobiaci v „skrytosti“ na pozadí diania,
ktorí sa však s horlivosťou a nadšením usilujú
očisťovať od každej neprávosti a odrážať tak svetlo
Božej pravdy do svojho okolia, aby ešte mnohí ďalší
mohli získať večný život.

Ľubomír Počai, Banská Štiavnica
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1880 obdrželi bratři v Praze výnos c. k. místodržitelství, ze
kterého bylo patrné, že výsledek deputace byl kladný. Bylo
povoleno konání náboženských setkání v domech
se zvanými hosty, byla povolena i veřejná shromáždění
za účelem náboženských přednášek. Zůstala jediná
překážka – vyloučení dětí z těchto setkání.

A jak reagoval bratr Jindřich Novotný? To se můžeme
dozvědět z dopisu, který zaslal alianci v dubnu 1880: „Jaká
jest to veliká milost Boží. Mohl jsem při své práci být
svědkem, jak bylo slovo Boží mnohým mocí ke spasení,
ale zároveň jak mnoho museli vytrpět ti, kteří vešli na úzkou
stezku života. Pán vyslyšel naše modlitby, ve kterých jsme
prosili o ulehčení v soužení. Nyní se využívá svoboda
následovně: každou neděli dopoledne je shromáždění
od 10 do 11 ½ hodin na Vinohradech, pražském předměstí,
s asi 60 účastníky. Každou neděli od 7 do 8 hodin
v pražském předměstí Žižkově v mém bytě s asi 40
účastníky; v té době je shromáždění také v Holešovicích.
Každé pondělí je shromáždění v Holešovicích, v úterý
v pražském předměstí na Letné, každou středu v pražském
předměstí Karlíně s asi 30 účastníky, každý čtvrtek s asi 30
účastníky na Vinohradech, každý pátek na Žižkově u mě
a také v Holešovicích. Mimo to se ještě společně zveme,
sdílíme misijní zprávy a pořádáme „hody lásky“. Jaká veliká
jest dobrotivost Páně, že nás tak hojně na zelenajících
se nivách svého slova pase!“

O několik let později se bratr Jindřich Novotný především
z důvodů chápání biblického křtu ponořením na vyznání
víry rozešel nejen se Skotskou či Americkou misijní
společností, ale také se Svobodnou církví reformovanou
(založenou 3. června 1880 v Praze, jejímž byl nejen
kazatelem, ale také jedním ze tří starších) a stal
se zakladatelem a prvním kazatelem „Sboru u víře
pokřtěných křesťanů, většinou baptisty zvaných“. A protože
v době, kdy byl založen tento sbor, uplynulo už několik let
od deputace vyslané k císaři, a protože Praha byla daleko
od Vídně, a protože o baptistech v Čechách se v roce 1879
nejednalo, čekaly bratra Novotného a ostatní členy
pražského sboru opět těžkosti, pronásledování. Ale bratr
věděl, že Pán je mocný, a spoléhal na Jeho pomoc a vedení.
A z malého stádečka vyrostla Bratrská jednota baptistů.

Evangelická Alliance se později přejmenovala na Světové
evangelikální společenství, dnes nese název Světová
evangelikální aliance. Její součástí je také Česká
evangelikální aliance, která oficiálně zahájila svou činnost
v roce 1991. Pokud se jedná o naši Jednotu, nejprve byly
členy tři samostatné sbory – Praha, Brno a Brniště.
V současné době je členem Bratrská jednota baptistů.
To je už ovšem jiná kapitola.

Slavomila Švehlová

„História sa stráca“ – Makabejská lokalita
neďaleko Jericha je v ohrození v dôsledku
zanedbania Palestínskou samosprávou (PS)

Izraelský záujem o návštevu lokality je mimoriadne
veľký počas sviatku Chanuka, pretože ruiny
sú spojené s makabejským povstaním.

Autor: Adina Katz, World Israel News

Vedúci predstavitelia miestnej židovskej komunity
v Judei a Samárii naliehajú na izraelskú vládu, aby
zriadila národný park pri Jerichu, pričom
poznamenávajú, že významnému miestu židovskej
histórie hrozí zánik v dôsledku zanedbania zo strany
Palestínskej samosprávy.

Ruiny kráľovských palácov makabejského veľkňaza
Jochanana a jeho syna Alexandra sa nachádzajú
na okraji Jericha, ktoré je kontrolované Palestínskou
samosprávou. V oblasti sa nachádza aj synagóga
Hašmonaim, ktorú neskôr používal ako palác kráľ
Herodes.

V súčasnosti Izraelčania môžu toto miesto navštíviť
len vtedy, ak sú na organizovanej prehliadke
a sprevádzajú ich príslušníci izraelskej
armády. Naopak zahraniční turisti, ktorí nemajú
izraelské občianstvo, môžu túto lokalitu kedykoľvek
voľne preskúmať.

Izraelský záujem o návštevu lokality je mimoriadne
veľký práve počas osemdňového sviatku Chanuka,
pretože ruiny sú spojené s makabejským povstaním.

Podpredseda regionálnej rady Binjamin Raful Engel
pre Jerusalem Post povedal, že nastupujúca vláda musí
vyhlásiť ruiny za izraelský národný park, čo by
zachovalo túto lokalitu pre budúce generácie
a zároveň umožnilo voľný prístup pre Izraelčanov.

„Očakávame, že nová vláda z neho urobí národný
park a sprístupní ho širokej verejnosti,“ povedal
Engel. Pre Post sa vyjadril, že časť ruín, ktoré
sa nachádzajú pod kontrolou PS, v podstate zanikla
v dôsledku zanedbania.

Moše Goodman z mimovládnej organizácie Šomrim
Al Netzach, ktorá pomáha chrániť židovské historické
miesta v celom Izraeli, pre Post povedal, že „história
sa tu jednoducho vymazáva“.

Vyzval lídrov, aby brali ochranu tohto miesta vážne,
pretože „toto dedičstvo sa musí zachovať pre
budúce generácie“.

Židovské náboženské a historické miesta v oblastiach
pod kontrolou Palestínskej samosprávy, ako
napríklad Jozefova hrobka, boli svedkami
opakovaného vandalizmu a zlého zaobchádzania,
ktoré spôsobili, že tieto miesta chátrajú.

Kontrolné orgány vystríhajú pred zničením
židovského dedičstva na Chrámovej hore.

RYBNÍK SILOE

Autor: Pesach Benson, TPS

Izraelské úrady v utorok oznámili plány na odkrytie jeruzalemského
biblického rybníka Siloe a
otvorenie miesta pre verejnosť.

Vodná nádrž bola vyhĺbená asi
pred 2700 rokmi za vlády kráľa
Ezechiáša a bola súčasťou
mestského vodného systému.
Leží v oblasti Národného parku
Jeruzalemské múry,
obklopujúceho Staré mesto
Jeruzalema.

Vodná nádrž slúžila ako
rezervoár pre vody prameňa
Gihon, ktoré boli počas obdobia
prvého chrámu odklonené podzemným vodným tunelom,
ako sa píše v 2. Knihe kráľov 20, 20.

Vodnú nádrž počas obdobia druhého chrámu zväčšili, aby slúžila ako
rituálny kúpeľ, „mikva“, pre davy pútnikov, putujúcich do chrámu.

V roku 1880 bol vo vodnom
tuneli, len pár desiatok metrov
od nádrže, odkrytý nápis
Siloe. Nápis napísaný
starohebrejským písmom
zaznamenáva, ako bola voda
z prameňa Gihon odvádzaná
do nádrže počas vlády kráľa
Ezechiáša. Nápis je v súčasnosti
v Istanbulskom archeologickom
múzeu. Turecko odmietlo snahy
Izraela o vrátenie nápisu
do Jeruzalema.

V roku 2004 bolo počas prác na
infraštruktúre, ktoré vykonala vodárenská spoločnosť Hagihon,
odhalených niekoľko schodov do bazéna. Výsledkom bolo,
že izraelský pamiatkový úrad začal systematické vykopávky,
ktoré odkryli severný obvod nádrže a časť východného obvodu.

„Rybník Siloe v Jeruzaleme
je miestom historického,
národného a medzinárodného
významu,“ povedal primátor
Jeruzalema Moše Lion. „Tešíme
sa, že po mnohých rokoch
čakania budeme môcť už
čoskoro odkryť toto dôležité
miesto a sprístupniť ho
miliónom návštevníkov,
ktorí každoročne navštívia
Jeruzalem."z či

Preklad: Jana Makovini

Zdroj: UNITED WITH ISRAEL.ORG
United with Israel Staff

SPOJENÉ
S IZRAELOM

ROZLÚČKA
Dňa 4. 2. 2023 sme sa v dome smútku vo Vavrišove rozlúčili so
sestrou Zlatkou Beňovou, opustila nás v nedožitom 83. roku
života.

Mysľou, nám starším, prebehla chvíľa, keď sme v druhej polovici
päťdesiatych rokov asi desiatka krstencov, aj so Zlatkou vyznávali
pred bratom kazateľom Michalom Kešjarom a pred celým
zborom vieru a lásku k nášmu Spasiteľovi, vo svätom krste.

Sestra Zlatka bola vernou členkou vavrišovského zboru. Slúžila
svojím obdarovaním radostne so široko otvoreným srdcom. Popri
inom vydávaním svedectva, modlitbami, tiež výrazne čistým altom
v spevokole. Vyžarovala z nej otvorenosť, statočnosť a priamosť v
láske.

Posledné štyri roky, po mozgovej príhode, bola pripútaná na
lôžko v domove sociálnych služieb v Likavke. Nebolo to ľahké
obdobie života, ale jemný úsmev, s ktorým sa pri návštevách s
nami lúčila, potvrdzoval nádej jej srdca. Život nádeje sme
upevňovali s ňou aj v spoločných modlitbách bratov a sestier,
ktorí ju poznali. Ďakujeme za sestru Zlatku, v tichej úcte k nášmu
Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. js

CHCE NA NEJ PESTOVAŤ KVETY
Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú
ubitého ducha (Žalm 34, 19)

Niektorým „bolestiam“ sa vyhnúť nedá.Musíme s nimi žiť a dôverovať
Bohu, že keď pôdu nášho srdca zvlažuje slzami, chce na nej pestovať
kvety.

A tak ani do Božieho kráľovstva nemôžeme nikoho dostrkať, ale môžeme ľudí ťahať
povrazmi lásky, vrátane vlastných detí. (Maria Anne Hirschmann z knihy „Nestřílejte
prosím, už jsem zraněná“.)

Znova je čas si to pripomenúť.

Elena Böhmerová
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VYKOUPEN A OSVOBOZEN
Kdo navzdory všemu věří v Boha, zůstává pokorný
Křesťanská církev to má na Západě těžké. Zvláště
u intelektuálů. A přece teď dává jeden filozof mocným gestem
zpátečku a klidně řekne: Kdo věří v Boha, dá vale laciným
fantaziím o záchraně lidstva. A to v době, kdy jiní lidé – aniž
by si toho povšimli – jak na běžícím pásu vynalézají jedno
náhradní náboženství za druhým a vzývají stále nové modly.
Zvlášť módní jsou dnes tyto: klima, výživa a rozmanitost.
Zřídka mne co překvapilo tolik jako článek v novinách „Blick“:
Tady se jednomu sloupkaři podařilo zcela jednoduše a zemitě
uhodit hřebík na hlavičku v tématu snad nejdůležitějším
v lidských dějinách, které je ale v současnosti ve Švýcarsku
(a nejen tam, pozn. překl.) nejvíce tabu. Autorem sloupku
je René Scheu. Je to promovaný filozof a autor knih, v letech
2016–2021 redigoval fejetony v listu Neuen Zürcher Zeitung
(NZZ) a dnes řídí Ústav pro švýcarskou hospodářskou
politiku (Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik- IWP)
na Lucernské univerzitě.
Byl bych dobrým farářem?
Jsem rád, že mohu zde, v listu „Blick“, uveřejnit článek
s titulkem: „Byl bych dobrým farářem?“ Nevím. Mým
klukovským snem byl kostel sousedící s fotbalovým hřištěm.
Oba sny – že budu Božím mužem i fotbalovým profíkem –
už jsou ty tam, díky věku, ale kvality potřebné pro povolání
kazatele, aspoň podle mnoha kritiků, mám.
Kdybych se tedy byl býval opravdu stal farářem, kázal bych
o Vánocích roku 2022 takto: Tím velkým obětním beránkem
je Bůh. A všichni ti, kdo v Něj přesto věří, jsou podle lidí, kteří
všechno vědí nejlépe, omezenci. Těm ubožákům nejspíš schází
zdravý rozum. Zoufale se drží iluze, aby se udrželi naživu. Bez
představy Boha by to s nimi šlo z kopce. Chyba! Neboť když
vyhlédneme ven nebo se mrkneme na obrazovku, narazíme

na svět, který je jediným velkým zmatkem. A ten chaos den
ze dne roste. Jak se to srovnává s Božím řádem? Kdo přesto
neohroženě dál věří v přelaskavého a všemohoucího Tvůrce,
je nucen k náramným intelektuálním přemetům.
Život s Bohem je ve světě ovládaném chaosem stále
namáhavější. Je opakem výdrže.
Vykoupen a osvobozen
Především: Kdo přesto všechno věří v Boha, zůstává pokorný.
Nechápe to všechno a chladnokrevně si to přiznává. Umí dát
vale laciným fantaziím o záchraně lidstva a uskutečnitelnosti
nějakých náhrad víry. Věří totiž, že je – podle dávné
terminologie – vykoupen, že se tedy dočká vysvobození
ze všeho zlého a že má věčný život. I zde je věřící v jádru
realistou. Ví, že se člověk, toto obdivuhodné stvoření, nemůže
sám vykoupit, že k tomu potřebuje vyšší bytost.
Lidé všech směrů, kteří Bohem pohrdají, si počínají jinak. Aniž
by si toho povšimli – jak na běžícím pásu vynalézají jedno
náhradní náboženství za druhým a vzývají stále nové modly.
Zvlášť módní jsou dnes tyto: klima, výživa a rozmanitost. Kdo
žije neutrálně z hlediska CO2 a správně jí, myslí a mluví, může
si podle nich být jist, že se sám vykoupil, a to už v tomto životě,
na tomto světě a zcela vlastní silou. Je čist, je dobrý,
je ospravedlněn.
Kdo je osvícenější?
Zde by mohlo kázání pomalu končit. Farářem jsem se ovšem
přece jen nestal. Jako střízlivý filozof si kladu otázku – tak kdo
tedy je zde osvícenější? Věřící v Boha, kteří na sobě pokorně
pracují a zachovávají si naději, že to nakonec přese všechno
dopadne dobře (nebo rozhodně lépe, než se očekává)? Nebo
ti samospravedliví „vykupitelé sebe samých“, kteří se spatra
dívají na všechny, již nesdílejí jejich přesvědčení, že svět spěje
k zániku?

Markus Baumgartner
Přeložila: Ivana Kultová

MORE MILOSTI
„Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne
do hlbín mora všetky naše hriechy“ (Micheáš 7, 19).

Kráčať po pláži, dívať sa na more a počúvať jeho hučanie je
impozantný zážitok. More nikde nekončí. More strieda more
a spoločne obklopujú zem.

Stalo sa ti niekedy, že si pri prechádzke po pláži premýšľal
o slovách: „... a uvrhne do hlbín mora všetky naše neprávosti?“

Moria ukrývajú celý svet. V dnešnej dobe sa mnohé tajomstvá
morí odhaľujú.

Čo však s morom, ktoré ukrýva tvoj hriech? Tiež jedného dňa
odhalí, čo v sebe skrýva?

Nie, to sa nikdy nestane, pretože more, ktoré skrýva tvoje
hriechy, je more milosti. To more má meno Ježiš. Keď Boh
do neho uvrhol tvoje hriechy, už nikdy sa nebudú dať vytiahnuť.
Zmizli.

Zjavenie Jána hovorí o mori v nebesiach. Je iné ako všetky
ostatné moria, je priehľadné, číre ako krištáľ.

Toto more je ako milosť v Božom srdci. Tam, kde je, nie je nič
iné, len milosť. Aká nádherná je moc Ježišovej krvi. Keď bol tvoj
hriech vrhnutý do tohto mora milosti, zmizol a za tým stoji len
milosť.

Staré hriechy ťa môžu znepokojovať. Môžeš byť v pokušení,
znovu a znovu posudzovať sám seba. Nerob to! Musíš vedieť,
že Boh už neuznáva hriech, ktorý bol uvrhnutý do mora milosti.
Preto aj ty naň musíš zabudnúť.

No vyznal som ho správne? Pamätal som na všetko? Urobil som
to naozaj vážne?

Všimni si, že Božie slovo nehovorí, že ty uvrhneš hriechy
do mora. Robí to Boh. Všetko, čo Boh robí, robí dokonale.
Preto Ježiš povedal požehnané slová: „Dokonané je!"

Nikdy nenájdeš v sebe nič, čo by nemalo byť iné a lepšie.
Ale Hospodin sa o nás stratených postaral. Musíme pred Ním
vyznávať hriechy, aj keď neprimerane a koktajúc. Vtedy ich
On všetky uvrhne do hlbín mora milosti. A potom ich Boh
už viac neuvidí.

Hans Erik Nissen

V mene taiwanských sestier vás pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom
„Ping-an“, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj
s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli
dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma
bohoslužby SDM na rok 2023 „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19) je príležitosťou
počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i napriek rôznym ťažkostiam
a prekážkam. Podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za všetkých tých, ktorí
majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho
dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci.

Svetový deň modlitieb sa na celom svete slávi podľa rovnakej bohoslužby vždy prvý
marcový piatok, v roku 2023 je to 3. marec. V tento deň bude celú našu zemeguľu
obopínať mocná reťaz modlitieb. Spojení vo viere budeme prosiť nielen za Taiwan,
za naše Slovensko a Česko, ale aj za celý svet, ktorý dnes tak veľmi trpí, a za to,
aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

Modliť sa za Taiwan však môžete nielen tento
jeden deň či mesiac, ale celý rok 2023 a môžete
prispieť na prácu kresťanských žien na Taiwane
aj finančne.

K sláveniu SDM je všetko pripravené.
Informácie a materiály nájdete na našich
stránkach:
www.sites.google.com/site/sdmslovensko
www.facebook.com/sdmslovensko

číslo účtu SK 250900 0000 0000 1148 5517

Za Výbor SDM na Slovensku
A. Kerekrétiová

POZÝVAME VÁS NA SVETOVÝ
DEŇ MODLITIEB 2023

MÔJ ZÁCHRANCA
Volám sa Peťo, mám šestnásť rokov. Pochádzam z úprimne
veriacej rodiny a od malička som bol vychovávaný v kresťanskej
viere. S rodičmi sme chodili do kostola a ja som chodil
na besiedku, neskôr na dorast a mládež v našom zbore. Už ako
malého ma zaujímali biblické príbehy, ktoré som si čítal alebo
počúval v besiedke. Vtedy som ich však bral ako jedny
z mnohých detských rozprávok. Nehľadal som za tým nič viac
ako pekné príbehy.
Ako som začal dospievať, začal som sa búriť voči rodičom
a snažil som sa robiť všetko po svojom a mať svoje vlastné
pravidlá. Popri svojom rebelantstve som chcel stále excelovať
v škole, ale to sa nedalo zlúčiť. Môj perfekcionizmus ma
v trinástich rokoch, na jeseň roku 2019, doviedol do úzkostí
a depresií. Nevedel som v noci spávať a v škole som bol stále
unavený, takže moje výsledky nemali šancu na zlepšenie.
Moja nespavosť prinášala len ďalšie úzkosti. Keď som po pár
prebdených nociach konečne zaspal, budil som sa na hrozné
nočné mory. Tak sa to opakovalo niekoľko týždňov, kým som
nezačal hľadať pomoc. Konečne som povedal o svojom trápení
rodičom, ktorí pozorovali, že so mnou nie je niečo v poriadku.

Modlili sa za mňa a robili
všetko pre to, aby mi pomohli.
Začal som si dobrovoľne čítať
Bibliu a mať stíšenie. Verš
z knihy Žalmov mi dával silu:
„Sviecou mojej nohe je tvoje
slovo, svetlom môjmu chodníku“
(Ž 119, 105).
Zveroval som sa Mu so svojimi
problémami a modlil som sa,
aby ma dostal z depresií. Pán
vypočul moje prosby a ja som
bol z toho nadšený. Avšak
moje nadšenie po pár
týždňoch opadlo, prestal som
čítať Bibliu a denne sa modliť.
Úzkosti a depresie sa vrátili
a vtedy som znova začal
hľadať Boha. Niekoľkokrát

sa to zopakovalo a tak som prežil Vianoce 2019 a Nový rok
2020 – najhoršie obdobie v mojom živote. Začal som si
namýšľať, že Pán Boh to so mnou vzdal a už ma nemiluje.
V januári som sa začal pripravovať na svoju vysnívanú strednú

školu. Bolo toho na mňa príliš veľa a bol som zúfalý,
že to všetko nestíham. Počas jarných prázdnin v roku 2020 som
si konečne oddýchol a povedal som si, že som pripravený
na všetko, čo ma čaká. Ako sa prázdniny skončili, prišla korona
a školy zavreli. Bol som doma a predpokladal som, že si skvele
oddýchnem. Vtedy sa moje depresie vrátili kvôli izolácii.
Medzitým ma prijali na gymnázium, izolácia sa skončila.

V lete som išiel na prvácky kemp z mojej novej školy, kde nám
bolo veľa hovorené o Bohu. Znova som začal uvažovať
o kresťanstve ako novej šanci pre môj život. Začal som
si intenzívne čítať Božie slovo a modliť sa. V septembri som
nastúpil na Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského
v Košiciach a začal som chodiť na mládež. Po niekoľkých
piatkových návštevách mládeže som odovzdal svoj život
Pánovi. Vyznal som Mu svoje hriechy a prosil Ho o odpustenie.
Naučil som sa hovoriť s Bohom o svojich ťažkostiach.
On rozumie mojej duši a vie o všetkých trápeniach. Ako som
uveril, pozdvihol ma zo smútku a vrátil mi úsmev na tvár. Dáva
mi istotu do srdca, že nado mnou bude vždy bdieť. Dáva mi
nádej, aj keď už nemám síl. Stále ma učí dôverovať Mu, aj v čase
skúšok. Učí ma súcitu, nezištnej láske a pochopeniu k druhým.
Pomáha mi prekonávať depresie a moje pochmúrne nálady. Pán
mi dal súcitnú rodinu, ktorá mi pomohla nájsť cestu k viere
v Neho. Dal mi tiež najlepších kamarátov, akých som si mohol
priať. Za všetko som Mu vďačný, a preto som sa s vami chcel
podeliť o toto svedectvo a dať sa pokrstiť. Najprv mi chýbala
odvaha, ale už dlhšie som vnímal, že som pripravený a viem,
že Pán si pre toto svedectvo vybral najlepší čas.
Je to najdôležitejšie rozhodnutie v mojom živote. Mojím
krstom chcem dať najavo, že som rozhodnutý prežiť celý svoj
život s Bohom, ako hovorí nasledujúci verš Písma: „Aj keby
sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj
keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať“ (Ž 27, 3).

Peter Soják
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Volám sa Veronika Kajňaková a rada by som sa s vami podelila
s tým, ako sa Pán Boh zmiloval nado mnou a zmenil môj život.

Svoju rodinu počas môjho detstva by som opísala ako slušnú.
Rodičia sa snažili mne i mojim bratom vštepovať dobré,
kresťanské hodnoty, v škole nás prihlasovali na evanjelické
náboženstvo, počas veľkých kresťanských sviatkov sme zašli
do kostola.

Pán Boh ma priviedol do
spoločenstva úprimných kresťanov
zvláštnym spôsobom. Začalo sa to
tým, že prihlášky na letný tábor
z náboženstva sa minuli, a preto mi
rodičia ponúkli možnosť ísť
na evanjelický detský tábor
s cudzími ľuďmi. Mala som vtedy
asi osem rokov. Na tábore sa mi
veľmi páčilo. Domov som prišla plná
emócií. Mala som túžbu pokračovať
v stíšeniach, ktoré sme mali každý
deň na tábore. Otvorila som
si Bibliu, no vôbec som nerozumela,
čo čítam. Táto túžba vydržala len
niekoľko dní či týždňov. Potom ma
to prestalo baviť. Môj vzťah
s Bohom, ak to vôbec môžem tak nazvať, pozostával z jednej
modlitby večer pred spaním, keď som Ho prosila o ochranu pre
svoju rodinu a dobré známky v škole. Takto sa to opakovalo
každý rok. Detský tábor vystriedal dorastenecký, a potom,
keď som mala pätnásť rokov, som prišla na mládežnícky tábor.

Nepamätám si témy, o ktorých sme sa rozprávali, ale viem,
že ma uchvátilo, keď som počula hovoriť ľudí, ktorí tam boli,
o Pánu Bohu. Hovorili o Ňom spôsobom, akoby s Ním žili
a poznali Ho osobne. Nebol pre nich len niekým vzdialeným,
ako to bolo u mňa. Nebol len niekým, od koho niečo
potrebujem, ale koho milujem a zdieľam s Ním všetko. Keď
sa tábor skončil, vrátila som sa domov opäť s túžbou čítať
Bibliu ako ostatné roky predtým. No tentokrát túžba neopadla,
ale krôčik za krôčikom som spoznávala Pána Boha a s Jeho
pomocou je to tak až dodnes. Neviem teda povedať presný
deň, kedy som sa obrátila, trvalo to dlhšie obdobie, no určite
viem, že moje spasenie nie je výsledkom mojej snahy. Viem,
že to Hospodin musel prísť a zmeniť moje tvrdé srdce, otvoriť
mi oči, aby som konečne pochopila Pravdu. Dal mi Ducha
Svätého, takže som konečne mohla začať rozumieť aspoň
základným pravdám v Biblii – už konečne nebola napísaná
v pre mňa neznámom jazyku. Už konečne nebolo kresťanstvo
pre mňa stereotypné a plytké, ale živé a plné radosti z Pána.

Hoci ani dnes, po rokoch, nie som úplne podobná Kristovi
a veľakrát zlyhávam, som veľmi vďačná za zasľúbenie, že Pán
Boh drží moju vieru a dovedie ju až do úspešného konca,
do oslávenia. Dovtedy sa chcem snažiť s Božou pomocou o to,
aby bol Pán Boh mojou najväčšou radosťou, aby som Ho
poznávala stále viac a viac, aby som Mu bola poslušná
a chodila v bázni pred Ním. Túžim po tom, aby ľudia v mojom
okolí spoznali, že potrebujú Záchrancu a aby som nepremárnila
svoj život.

V súvislosti s tým som sa rozhodla pre krst, čím chcem vyznať,
že ma stvoril Hospodin – Otec, Syn, Duch Svätý. Viem, že som
sa voči Nemu prehrešila, a preto si zasluhujem spravodlivý trest
– Jeho hnev a peklo. No verím, že Pán Ježiš je mojím
Záchrancom a vzal na seba trest, ktorý patril mne, tým,
že zomrel na kríži a mne pripísal svoju spravodlivosť. Verím,
že Duch Svätý ma posväcuje každý deň a raz, keď príde môj

koniec, daruje mi Hospodin zo svojej milosti večný život.
Nie na základe mojich skutkov, ale na základe skutkov
Pána Ježiša.

Na záver chcem povzbudiť všetkých, ktorí nemáte živý
vzťah s Bohom, volajte k Nemu neustále. Prestaňte
sa spoliehať na seba, na svoje dobré skutky.
Priznajte si, že tie nebudú stačiť. Aj vy potrebujete
Spasiteľa. Volajte k Nemu, úprimne Mu vyznajte svoje
hriechy, verte v evanjelium a budete zachránení.

Možno sú aj takí, ktorí sú v zhromaždení len
z povinnosti a vôbec nič ich tam nezaujíma. Prosím,
zamyslite sa a uvedomte si, že to, pre čo teraz žijete,
trvalo pred Bohom neobstojí. Uvedomte si, že vaše
hriechy sú veľmi vážne, že ste sa neprevinili len voči
nejakej osobe tu na zemi, ale že ste znevážili Boha, ktorý
je Svätý, Svätý, Svätý. Uvedomte si, že bez Neho márnite
svoj život, ak nežijete na Jeho slávu, a že to nebude pre
vás šťastný koniec. Radosť, ktorú hľadáte, sa dá nájsť iba
na jedinom mieste – pri Pánovi Ježišovi. „Dávaš mi
poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti.
Po tvojej pravici je večná blaženosť“ (Ž 16, 11).

Veronika Kajňaková

S JEŽÍŠEM
V KUCHYNI
Každodenní úklid a čistota života

Máte rádi uklízení? Když toto slovo řeknu našim dětem, netváří
se moc nadšeně! Myslím, že i my, dospělí, máme raději nějaké
jiné činnosti a tak se nemůžeme divit dětem, když začnou
reagovat negativně. Děti ale nic nepředstírají a chovají se k nám
tak, jako vždycky. S námi je to jiné, jsme již dospělí a snažíme
se zastírat to, co je i nám samotným nepříjemné. Je to
pokrytecké, ale co už! Nemyslíme na to a uklízet se nám prostě
taky nechce! Někteří lidé si na úklid pozvou i uklízecí firmu
a potom se všechno leskne čistotou a voní. Dnes jsem se pustila
do úklidu, protože v kuchyni je to vždycky potřeba. Mám moc
ráda, když je uklizeno. Ani se k tomu nemusím nijak nutit. Také
se i lépe vaří s čistým a uklizeným stolem. Všechno srovnám, děti
jsou ve škole a já tady sama. Vezmu vysavač a všechna špína
a nečistoty prachu a smetí mizí. Je to pro mě radost, když je
na všechno klid a nikdo se mi tady neplete. A tak mám během
chvilky uklizeno. Při tom všem se mi v myšlenkách odvíjejí různé
„úklidy“, které jsou zapsány v Bibli. I tenkrát lidé uklízeli. Je to asi
něco, co trvá stále a nikdy neskončí. V příběhu, který jsem
si vybavila, byla žena, která ztratila stříbrný peníz. Muselo to být
pro ni velmi těžké. Tak krásný náhrdelník dostala od svého
milého na znamení jejich zásnub! Bylo to něco, jako u nás
krásný, zlatý, zásnubní prstýnek. Tento příběh mám moc ráda.
I když těch penízků měla na náhrdelníku ještě devět, tak ten
desátý tam nebyl. Při práci se jí nějak vyvlíkl a ztratil. Takový
náhrdelník se nedá nosit, protože ztratil svoji celistvou krásu
a hodnotu. Nikomu by se nelíbilo mít na krku něco, kde by na
první pohled bylo vidět, že jeden penízek chybí. Ona byla tak
zamilovaná a šťastně zasnoubená, ale nyní to nemohla ukazovat
jiným lidem! Místo veliké radosti ze své lásky ke svému milému
má nyní veliký zármutek! Je možné to nějak změnit? „Už to má!“
Rozsvítí, aby dobře viděla, a začne zametat. A to pořádně,
až do všech koutů. Prostě uklízí a to by se na to podívala, aby ten
penízek nenašla, musí tady někde být! Docela si ji při mém
uklízení dovedu představit, kolik času a energie do své práce
vloží. Možná vzpomínala, kde naposledy byla a kdy ještě měla
všechny ty penízky na svém náhrdelníku. Oči má zalité slzami
a srdce zármutkem. Když tak pořádně uklízí, najednou se tam
něco zaleskne. Jasné světlo ji v hledání pomáhá! „Je to on, můj
ztracený penízek!“ Rychle si ho připevní na svůj náhrdelník
a smutek se rychle změnil v nesmírnou radost. I její milý bude
moc šťastný, když uvidí, jak jí sluší jeho dar z lásky. „Já jsem ho
našla!“ Tímto je naplněno její srdce. Rychle běží za sousedkami
a všechno jim vypráví. Radost nemá konce. Jistě jste také někdy
něco ztraceného znovu našli. Ale bez toho pořádného úklidu by
to nešlo! Neztrácíme jenom takovéto věci, ale můžeme ztratit
i „Přátelství“ nebo „Odpuštění“. Ale to potom musíme jinak
uklízet! Také k tomu potřebujeme světlo a to dává jedině Pán
Ježíš Kristus. On nám posvítí do koutů v našem srdci. Jsou často
velmi tmavé a plné prachu a pavučin, nic příjemného! Možná se
tam roky neuklízelo! Když tak uklízím, žasnu nad tím, kde všude
ten prach je schopen se usadit. Naše různé špatné věci, které
jsme udělali a nejsme na ně vůbec pyšní, jsou tím prachem a
nečistotou pro moje srdce.
Když si však dáme všechno do pořádku, potom budeme mít
velikou radost.

V Bibli, v prvním listu Janově, čteme pro nás jedinečné
zaslíbení:
„Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme
společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje
od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme
sami sebe
a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak
věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od
každé nepravosti“ (1 J 1, 7–9).

To je to nejlepší, co my, lidé, můžeme slyšet! – A je hned
uklizeno.

Dana Jersáková

Moment môjho znovuzrodenia pripisujem jednému
večeru na dorasteneckom výlete v lete roku 2005. Mal
som pätnásť rokov. Či som práve tam, v tú chvíľu alebo
v tom období prežil znovuzrodenie, neviem s istotou
povedať. Ale teraz, vo veku tridsaťjeden rokov, viem,
že som tam, po svedectve jedného vedúceho a výzve
vložiť svoj život do Božích rúk, v úprimnej modlitbe
prosil Boha, aby ma zachránil. Vtedy som pochopil dve
veci: zistil som, že som hriešny, že naozaj mám hriechy
a neviem sa s nimi vysporiadať sám. Uvedomil som si,
že pevná istota, ktorú hľadám, sa nedá nájsť v tomto
svete, ale len v Bohu. Veľkým požehnaním mi boli a stále
sú verše 10 a 11 z proroka Izaiáša z 53. kapitoly:
„Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj
život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predĺži si život a
skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho
života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojím poznaním. Môj
spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba
ich viny.“

Verím, že ma Pán Boh
zachránil od trestu
za moje prečiny,
a namiesto mňa
potrestal spravodlivým
hnevom na dreve kríža
Pána Ježiša Krista.
V podstate si Pán Ježiš
vymenil so mnou
miesto, On vzal na seba
moje hriechy, za ktoré
vzal náležitú odplatu
od Otca (hnev, trest,
smrť), mne dal dokonalú
spravodlivosť,

na základe ktorej ma Otec prijal za svoje
dieťa.

Po znovuzrodení som sa snažil poznať
Ho z Jeho slova, nepremárniť život, slúžiť
v rôznych službách v zbore a dostal som
aj dar – manželku Veroniku. Po našej
svadbe sme hľadali zbor kresťanov,
v ktorom by sme mohli rásť v poslušnosti
a podobnosti Kristovi.

Teraz, roky po mojom obrátení,
si uvedomujem viac ako kedy predtým,
ako veľmi ma milostivá Božia ruka držala
na ceste životom. Klamal by som, keby
som nepriznal, že som hriešny a padám
aj dnes. No snažím sa podobať Kristovi,
aj keď sa to môže zdať pozorovateľovi
neucelené či ťarbavé. Dlhšie som
premýšľal nad krstom ponorením, ktorý
ustanovil sám Pán Ježiš pre veriacich
kresťanov, a uvedomil som si, že je to
z určitého pohľadu relatívne ponižujúci
akt. Človek musí verejne pred mnohými
vojsť do vody, ba čo viac, úplne sa do
nej ponoriť a potom z vody vystúpiť celý
mokrý. Či to je, alebo nie je ponižujúce,
na tom nezáleží. Božie dieťa ide
v poslušnosti a dá sa pokrstiť, nie preto,
že by krst zaistil spasenie, ale preto,
že krstom verejne vyhlasuje a vyznáva
vieru v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Krst je svedectvo o Božej milosti. Keď
som si uvedomil, že biblický krst má
vyznávať smrť starému životu bez Krista
a následne vzkriesenie k novému životu
s Kristom, začal som sa naň pozerať inak.
Veľmi som vďačný a šťastný, že nemusím
zomrieť pod Božím spravodlivým
hnevom za svoje hrozné hriechy, lebo
tam na kríži namiesto mňa prijal Boží
trest Pán Ježiš Kristus a mne dal svoju
dokonalú spravodlivosť. Za túto veľkú
výmenu som veľmi vďačný. Ten, kto
nemal nikdy zažiť poníženie, zažil ho
hrozným spôsobom na kríži, aby som
ja smel zažiť len to maličké krátke
poníženie tu na zemi. Teda aj ja chcem
krstom ponorením – malým ponížením,
vďačne vyznať, že za mňa bol ponížený
Ten, ktorý smrť nemal nikdy zažiť, ale
zažil ju, aby som ja hriešny smel prísť
k svätému Hospodinovi očistený. Smrti
sa už nebojím, uvítam ju s otvorenou
náručou kedykoľvek príde, lebo keď
naposledy zatvorím oči tu, otvorím ich
hore, pri Pánu Bohu. Som nesmierne
vďačný, že ma Pán Boh zachránil, nie
za moje skutky, ale napriek nim, vďaka
Jeho milosti a Jeho svätému menu.

Rád by som s láskou vyzval k uvažovaniu
každého, kto neodovzdal svoj život
Pánovi. Nespoliehaj sa na vlastnú
spravodlivosť. Pred dokonale svätým
Bohom v nej istotne neobstojíš. Ak máš
ťažký batoh hriechu na svojich pleciach,
zahľaď sa vo svojej beznádeji na ten kríž
v diaľke, zavolaj na Krista vo viere a pros
o záchranu. Ešte dnes môžeš byť
spasený.

Ondrej Kajňak

PROSIL SOM
O ZÁCHRANU

PRAVÁ RADOSŤ
LEN V BOHU
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Slávka Golis, Nadácia Integra

Vchádzame do skromného domčeka, je to vlastne len jedna
izba. Sme v hlavnom meste Nairobi v Keni, v slumovej štvrti
Kibera, kde žijú ľudia v tých najbiednejších podmienkach. Práve
sem vedú naše prvé kroky hneď po prílete. Ešte netuším, aký
hlboký odtlačok mi v srdci zanechá moja prvá cesta do Afriky,
ktorá sa práve začína.

Život v slume Kibera

Snažím sa za pochodu spracovať všetky emócie a vnemy.
Chcem si zapamätať každú chvíľu, každú emóciu. Ako
to zvládajú? Päťčlenná rodina spí na jednej posteli a malej
pohovke v príbytku asi trikrát dva metre.
Na zemi vedľa pohovky vidím plastové
bandasky s vodou. Žeby z priľahlého
potoka, ktorý tečie pomedzi plechové
obydlia, zablatené chodníky a haldy
smetí, ktoré lemovali aj naše kroky
Kiberou? Nie, dozvedám sa, že potok
je taký znečistený, že sa voda z neho
nedá použiť na nič a už vôbec nie na
pitie.

Vzdelanie ako najväčšia hodnota

Jane, mama troch detí, je veľmi šťastná
a poctená, že sme zavítali k nim domov,
že nás môžu v tomto skromnom
príbytku privítať. Ledva sa všetci
pomestíme, to však neuberá z radosti,
ktorá je taká veľká, že by sa vo vzduchu
dala krájať. Smútok sa vo mne mieša
s dojatím. Jane sa teší, že má domov,
čo v tejto štvrti vôbec nie je
samozrejmosťou. A jej deti môžu vďaka
slovenským darcom a programu
podpory Nadácie Integra chodiť
pravidelne do školy. Vzdelanie nie je
u chudobných detí zo slumov nič
samozrejmé.

Na poličke nad kútikom, ktorý
pripomína kuchynku, sa ako cenný
poklad vyníma jediná fotka v rámčeku.
Chlapček, najstarší syn, je na nej
oblečený ako pri promócii – v našom
centre TAPA totiž ukončil predškolskú
prípravku a chystá sa nastúpiť do školy.
Stane sa oficiálne prvákom. Veľká
udalosť! Obrovská hrdosť je teda
na mieste. Ako prvému z detí a možno
aj z celej rodiny sa podarilo niečo také
veľké. Dostane vzdelanie, a teda aj nádej
na lepšiu budúcnosť.

Usmievam sa, aj keď sa mi chce plakať

Úporne sa snažím zadržiavať slzy. Myslím, že v tomto smere
to budem mať v Afrike náročné po celý čas. Naša desaťdňová
monitorovacia pracovná cesta nám „dáva zabrať”, ale je krásna.
Veľa stretnutí, ktoré človeka menia. Mnohé školy, mnohé
nádherné tváričky detí. Chcem si aspoň jedno vziať so sebou
domov, ale neviem, či by v mojom svete mohlo byť šťastné.
Už nikdy nebudem rovnaká ako predtým – uvedomím si po
návšteve detí z nášho detského domova Praise Gate v Keni.

Strávili sme s nimi celý deň. Je nádherné, ako rýchlo človeka
prijmú a vpustia do svojej rutiny. Ich prirodzené nastavenie
na priateľstvo a dôveru je nákazlivé. Pretlak emócií si opäť pýta

daň v podobe sĺz práve vo chvíli, keď sa snažím deti odmeniť
cukríkmi, ktoré sme im priniesli ako darček.

Každé si môže vybrať až dva. Sledovať, ako pozorne a precízne
sa rozhodujú, ktoré dva cukríky si vyberú, je nad moje sily. Kam
by som sa skryla, aby ich moje slzy nevystrašili? Vždy som bola
takáto citlivka? Veď len zisťujem, akú obrovskú hodnotu môže
mať jeden jediný cukrík. Nikomu z detí pritom ani nenapadne
vziať si o jeden viac. Spravodlivosť tu má hodnotu zlata.

Vzťahy nepreskočíš

Zažila som veľa podobných ciest do rozličných chudobných
častí sveta a vidím, ako sú si v mnohom veľmi podobné: ľudia
tu nemajú skoro nič, žijú skromne, ale tak málo im stačí
k obrovskému úsmevu a dobrej nálade. Balón naplnený vodou,
samolepka, banán. Sledovať, ako môže aj tak málo spôsobiť
taký veľký rozdiel, dá vášmu životu nový rozmer.

V Afrike cítiť oveľa viac ako
inde, aké dôležité sú vzťahy.
Nielen rodinné, súkromné,
ale aj pracovné. Sú hlboké,
založené na skúsenostiach
a rokmi pestované. Nadácia
Integra ich buduje dlhodobo
a cielene. Vzťahy sa totiž
nedajú nijako oklamať,
ani preskočiť. Potrebujú čas,
dozrievajú a zakladajú sa na
dôvere. A práve vďaka tomu
je spolupráca s našimi
partnermi a naša pomoc
efektívna.

Návrat alebo začiatok

Neochotne otváram dvere
svojho bytu. Moja prvá africká
cesta je za mnou. Ešte sa
nechcem vrátiť. Ešte chcem
zostať potichu, bez ruchov
okolia. Možno takto si Afriku
udržím v sebe o trochu
dlhšie. Realita môjho sveta
zatiaľ počká. Ešte
si nezmyjem červené lepkavé
blato z topánok, ešte si chvíľu
ponechám zážitky, emócie
a vône iba pre seba. Ešte
si nechcem zvykať na luxus,
ktorý ma obklopuje. Chcem
si vážiť prácu, pitnú vodu,
vzdelanie či každý cukrík tak,
ako to robia v Afrike.

Slzy si so mnou zase robia,
čo chcú. Aj teraz sa mi
neovládateľne kotúľajú po
lícach. A opäť stačilo tak málo
– pohľad na pečiatky v
mojom pase: Keňa a Etiópia.
Potvrdené! Afrika bola

skutočná a viem, že odtlačok Afriky bude odteraz už navždy v
mojom srdci.

Ak chcete dať aj vy niekomu šancu na vzdelanie a lepší život,
zapojte sa do Programu podpory detí Nadácie Integra. Môžete
aj hneď umožniť dieťaťu chodiť do školy. Pocit, že niekomu
zmeníte život, je neopísateľný, je darom pre obdarovaného
aj pre darcu. Je to možnosť darovať za málo peňazí obrovskú
hodnotu.

seznamka pro křesťany
1700 přihlášených křesťanů

(65% z Česka, 35% ze Slovenska),
kteří hledají svého životního partnera.
www.noemka.com info@noemka.com
Tel./SMS: +420 777 222 877

TO NEJLEPŠÍ PRO JEHO SLÁVU
je kniha, která patří mezi křesťanské bestsellery 20. století. Jedná se opravdu o výjimečné,
nadčasové dílo. Od prvního vydání v roce 1924 uplynulo již bezmála 100 let, a přesto
tato sbírka biblických úvah na každý den, jejichž autorem je skotský baptistický kazatel
Oswald Chambers, oslovuje stále nové a nové čtenáře po celém světě. Kdo byl Oswald
Chambers?
Narodil se v roce 1874. V deseti letech vydal svůj život Kristu – a to díky kázání Charlese
Spurgeona. Studoval umění na Edinburské univerzitě, kde také prožil povolání
do duchovní služby, a tak přestoupil na malou biblickou školu Dunoon College.
V roce 1911 založil Oswald Chambers biblickou školu v Londýně. Ze 106 studentů,
kteří školu mezi roky 1911–1915 navštěvovali, se 40 stalo misionáři. V průběhu první
světové války byla škola uzavřena a sám Chambers nastoupil do armády jako vojenský
kaplan, kde působil v rámci organizace YMCA. V roce 1917 umírá ve věku 43 let
na následky komplikací po operaci slepého střeva.
Soubor biblických zamyšlení To nejlepší pro Jeho slávu tedy vychází až 7 let po
Chambersově smrti díky péči jeho ženy Biddy, která pořizovala stenografické záznamy
Oswaldových kázání. Gertrude „Biddy” Hobbs Chambersová nejprve dílo vydala vlastním
nákladem. V průběhu let se však kniha dočkala překladů do 40 jazyků a celosvětově
se prodalo přes 13 miliónů kopií. Aktuální vydání je již třetí vydání v českém jazyce.
A tak se i my dnes můžeme každý den nechat inspirovat slovy a myšlenkami tohoto
„evangelikálního mystika“ a významného baptistického kazatele Oswalda Chamberse.

CHAMBERS, Oswald. To nejlepší pro Jeho slávu.
Překlad Petr Vizina a Lumír Ptáček. Vydání třetí.
Praha: Návrat domů, 2022. 394 nečíslovaných stran.
Čtení na každý den.
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Milí čitatelia Rozsievača,
vďaka Bohu, štedrým darcom a ochotným
spolupracovníkom pokračujeme v príprave zariadení pre
seniorov. Na cirkevnom pozemku v Bernolákove plánujeme
postaviť aj materskú školu, nájomné byty a ambulancie.
V súčasnosti sa dokončuje dokumentácia pre územné
rozhodnutie a pripravujú sa projekty na stavebné povolenie.
V roku 2022 ste prostredníctvom 2 % daní poukázali na náš
projekt spolu 2.448,10 eur. Od zborov a jednotlivcov sme
dostali ďalšie dary v celkovej výške 80.219,- eur. Sme za
všetky tieto dary veľmi vďační, vďaka nim projekt môže
napredovať.
Ak by ste sa do tohto projektu chceli zapojiť aj Vy, môžete
nám poukázať 2 %, resp. 3 %* z Vašich daní alebo poslať Váš
dar priamo na účet Účelového zariadenia RODINA. Údaje
potrebné na vyplnenie tlačiva na poukázanie podielu
zaplatenej dane: (tlačivo nájdete na stránke www.
dvepercenta.sk)
Obchodné meno: Účelové zariadenie RODINA
Adresa: Súľovská 2, 821 05 Bratislava
IČO: 53465156
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
Číslo účtu ÚZ RODINA: IBAN SK62 0900 0000 0051 7799 3135 (Slovenská
Sporiteľňa)
Verím, že aj toto je príležitosť, ako urobiť niečo dobré pre Krista, ako nám to
pripomína aj biblický text v Liste Filémonovi 1, 6: „Kiežby sa tvoja účasť
na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť
pre Krista.“

Lea Miklošová
Riaditeľka ÚZ RODINA

2% PRE SOCIÁLNO-MISIJNÝ
PROJEKT V BERNOLÁKOVE

* Podľa §50 ods. (1) Zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.) môžu osoby,
ktoré ako dobrovoľníci odpracovali aspoň 40 hodín v roku na dobročinné
účely (presne to popisuje §3 ods (1) Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011
Z.z.) poukázať dokonca 3 % zo svojich daní. Pokiaľ ste pracovali v r. 2022
ako dobrovoľník, hoci aj pre cirkev, a spĺňate podmienky zákona, neváhajte
si vypýtať o tom potvrdenie a poukážte až 3 %!

Nabízím ubytování v rodinném domě,
pro 6 – 8 osob.
Ubytování je v obci Vikýřovice na vlakové trase
Olomouc - Kouty nad Desnou
Možno přijet i přímým vlakem Brno - Šumperk.
Jsme v podhůří Jeseníků - tudíž blízko do hor
(lyže v zimě, cyklo a pěší turistika v létě).
Parkování možné na pozemku.
Více informací na tel. č.: +420608451995
e-mail: vera.jersakova@centrum.cz

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Číslo 5 2023 ... Cirkev ako Božia
rodina, ktorá sa spolu učí, vzdeláva
Uzávěrka do 15. 3. 2023

Číslo 6 2023… Cirkev ako Božia
rodina, ktorá spolu nesie evangelium
Uzávěrka do 15. 4. 2023

Témata příštích vydání
Rozsévač/Rozsievač 2023 Téma
ročníku 2023: Cirkev ako Božia rodina



Zpívej,
zpívej,

má duše zpívej
o lásce Boží hluboké,

v kříži jeho Syna zjevené.

Zpívej,
zpívej,

má duše zpívej
o moci kříže předivné,

v Duchu jeho Svatém ztajené.

Zpívej,
zpívej,

má duše zpívej,
tvůj hřích byl ti v Něm odpuštěn,

Jeho synem byl jsi osloven.

Zpívej,
zpívej,

má duše zpívej,
v pokoji smíš svůj život žít,

tiše i bouří kupředu jít.

Zpívej,
zpívej,

má duše zpívej,
až domů zavolá tě Pán,

On s tebou bude, nepůjdeš sám.

Zpívej,
zpívej,

má duše zpívej
o lásce Boží hluboké,

v kříži Jeho Syna zjevené.

František Zelinka

ZPÍVEJ

Obálka: Sophie Louisnard, Jesse Bowser


