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Už niekoľko rokov sa aspoň raz 
za rok schádzajú misijní pra-
covníci z celého Slovenska 

na spoločných stretnutiach. Mohli by 
sme povedať, že je to misijná konfe-
rencia. Nie je však založená na pred-
náškach a vyučovaní, ale na vzájom-
nom zdieľaní a modlitbách. Tohoroč-
né stretnutie  bolo zvlášť zamerané 
na modlitby za tých, ktorým chceme 
zvestovať evanjelium záchrany. 

Modlitby a chvály zneli niekoľkokrát 
denne. Pri chválach nám slúžili bratia 
a sestry z Nových Zámkov, Veľkého 
Krtíša a Bratislavy. Predmetom na-
šich modlitieb bolo duchovné zdra-
vie našich zborov, rodiny a neobráte-
ní členovia v rodinách, ľudia a rodiny, 
ktorým misijne slúžime, ľudia v moci 
postavení (starostovia, poslanci, po-
litici) a misia v iných krajinách.

Pre každého misijného pracovní-
ka je povzbudením, keď sa stretne s 
bratmi a sestrami, ktorí zvádzajú rov-
naké zápasy a bojujú s podobnými 
problémami. Vymieňali sme si cen-
né svedectvá a skúsenosti z misijnej 
práce, ale aj riešenia problémov a 
nepochopení, ktoré vznikajú na zbo-
rovej úrovni.

Zhodli sme sa v tom, že ako cirkev 
potrebujeme, aby centrom všetkého 
diania bol Kristus, a nie predstavy 
ľudí o živote a o cirkvi. Potrebujeme, 

aby medzi nami v zboroch bola roz-
liata Božia láska, ktorá sa prejavuje 
budovaním, žehnaním a odpúšťa-
ním, lebo naštrbené vzťahy a neod-
pustenie sú chorobou 
v našej cirkvi. Zdravá 
cirkev zažíva jednotu, 
chorá cirkev odmieta 
tých, ktorí sú názorovo 
iní. Počas seminárov 
sme sa mohli zdieľať 
so skúsenosťami, kto-
ré v našej službe pre-
žívame. Hovorili sme o 
zakladaní zborov, róm-
skej misii, klubovej čin-
nosti a špeciálne o 
kluboch mamičiek.

Z tohto víkendu sme 
sa domov vracali po-

silnení, oddýchnutí a povzbudení. 
Vďaka Bohu za Jeho milosť, že sme 
sa mohli zísť a budovať naše povola-
nia, ktoré od Pána máme.

Stano Kráľ

Spolu na kolenách za hynúce duše
…alebo ako sa misionári stretli v Račkovej doline
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Kto by už len dnes nechcel byť bohatý a zdravý? Myslím si, že na svete 
nájdeme málo ľudí, ktorí si radšej zvolia chudobu a chorobu ako bohat-
stvo a zdravie. Téma bohatstva a zdravia patrí dnes k najdiskutovanejším. 

Internet, televízia a rôzne iné médiá nám ponúkajú nespočetné možnosti ako 
zarobiť, ako investovať, ako zbohatnúť, pohodlne, priamo z tepla svojich gaučov 
bez toho, aby sme museli odísť z domu. Reklamy na banky, sporiteľne, rôzne 
finančné inštitúcie nám všetky radia, aby sme investovali svoje peniaze práve 
u nich. Rovnako je to aj so zdravím. Reklamy na vitamíny, výživové doplnky, 
zdravšie jedlo a nápoje, zdravší životný štýl či fitness programy s cvičebnými po-
stupmi… to všetko môžeme nájsť, keď zapneme televízor, otvoríme noviny alebo 
si pozrieme facebook. Toto celé sa netýka len sveta, ale aj veriacich ľudí. Aj my 
máme svoje túžby a želania a takisto túžime po väčšom majetku a po lepšom 
zdraví. Avšak vieme, že sa máme riadiť Božím slovom, a preto je tu namieste 
otázka, čo o majetku a zdraví hovorí Biblia. 

Na jednej strane máme v Biblii texty najmä zo Sta-
rého zákona, ktoré spájajú poslušnosť Božieho ľudu 
a následné Božie požehnanie s rozmnožením majet-
ku. Texty ako napríklad 5M 28, 1 – 14 alebo 3M 26, 3 
– 13 priamo hovoria o Božom zasľúbení pre Izraelitov. 
Toto zasľúbenie obsahovalo prísľub rozmnožiť majetok 
Izraelitov, ak budú dodržiavať zmluvu so svojím Bo-
hom. Ďalej vidíme v Biblii bohatých mužov a Božích 
obľúbencov ako Abrahám, Izák, Jákob, Šalamún, Jób 
a všetok ich majetok, ktorý mali a ktorý Boh nepova-
žoval u nich za chybu alebo hriech. Dokonca čítame, 
že sám Hospodin dal napríklad Šalamúnovi takýto 
majetok. Na druhej strane sú v Božom slove texty ako 
napríklad 1Tim 6, 10, kde čítame o tom, že koreňom 
všetkého zla je milovanie peňazí alebo tiež  v Mat 6, 
19 – 21, kde sa hovorí o nezhromažďovaní si pokladov 
na tejto zemi. 

Takisto máme v Biblii texty o zdraví, ako napríklad 
1Kor 6, 19 –  20 o tom, že naše telo je chrámom Du-
cha Svätého a 3Jn 1, 2, kde Ján praje Gájovi zdravie 
a prospech v každej oblasti jeho života. No sú aj texty 
hovoriace o malom osohu telesného cvičenia alebo 
texty hovoriace o tom, po čom má túžiť naše srdce, v ktorých nie je zdravie 
zaradené. 

Môžeme teda v Božom slove vidieť rôzne texty dávajúce rôzny dôraz, či už 
na pozitívnu alebo negatívnu stránku otázky bohatstva a zdravia. Myslím, že je 
dôležité vnímať vyváženosť názorov Biblie a to, že Božie slovo a skrze neho sám 
Boh sa nevyhraňuje voči jednému alebo druhému. Kresťanstvo však v dnešnej 
dobe má tendenciu zachádzať do extrémov, z ktorých ani jeden nie je správny. 
Vidíme cirkvi a zbory, kde sa káže prosperita, úspech a zdravie ako dôkazy toho, 
že človek je správny kresťan. Podľa nich, ak nie sme bohatí a zdraví, je to dôkaz 
o hriechu či o narušenosti vzťahu s Bohom. Druhým extrémom sú kresťania, kto-
rí sú presvedčení, že kresťan nesmie byť bohatý a má žiť v chudobe, bez teles-
ného cvičenia či starostlivosti o svoje telo. Aj preto je táto téma v dnešnej dobe 
pre nás veriacich dôležitá, aby sme sa na tej pomyslenej hojdačke nedostávali 
či už do jedného, alebo druhého extrému. 

Myslím si, že na bohatstve, majetku alebo zdraví nie je nič zlé. Dokonca si 
myslím, že sú to krásne dary od Boha, ktoré dáva Boh a o ktoré sa máme zod-
povedne a biblicky starať. Biblický dôraz je však aj v týchto témach jasný pre 
všetkých. Nie je to samotný majetok, peniaze alebo zdravie, ktoré sú zlé a hrieš-
ne. Je to milovanie týchto vecí. Koreňom všetkého zla je milovanie čohokoľvek 
do tej miery, že nás to začne ovládať. Konkrétne na milovanie peňazí  poukázal 
Ježiš, keď za ním prišiel bohatý mládenec. Ten činil všetko podľa zákona ako 
správny Žid. Keď mu však Ježiš povedal, nech predá všetok svoj majetok a 
rozdá ho chudobným, to už bolo nad jeho sily. Boh skúma srdce človeka a za-
ujíma ho postoj jeho srdca aj pri pohľade na otázku majetku a zdravia. Problém 
tohto mládenca nebol majetok, ale to, že sa nebol schopný s ním rozlúčiť. Že 
ho považoval za väčšiu prioritu ako nasledovanie Krista. On nevlastnil majetok, 
ale majetok vlastnil jeho, a to bol problém. Jediný, komu patríme, je totiž Pán 
Ježiš Kristus a ničomu inému nesmieme dovoliť ovládať náš život. On si toto 
miesto nárokuje a nechce, aby sme milovali čokoľvek viac, ako milujeme Jeho. 
Ak sa začneme viac starať o peniaze ako milovať Boha, ak nám viac bude zále-
žať na telesnom zdraví než na tom duchovnom, vtedy sa dostaneme v otázke 
majetku a zdravia do hriešnych pozícií. Postavme sa preto k tejto otázke biblicky, 
zodpovedne a nezachádzajme do extrémov, ktoré vychádzajú z nepochopenia 
Božieho slova. 

Martin Tobák, 
kazateľ zboru Nesvady
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Chceli by ste dostať dva milió-
ny? Chcete byť bohatí, alebo 
keď už ste, tak ešte bohatší? 

Mať veľa peňazí, môcť si kúpiť, čo 
chceme, je snom a cieľom mnohých 
ľudí. Na rozdiel od rôznych súťaží, 
kde účastník musí niečo vedieť, je 
množstvo rôznych iných televíznych 
aj netelevíznych súťaží, kde stačí 
mať šťastie. Časopisy, noviny, film a 
televízia propagujú bohatstvo a bo-
hatých ľudí. Píšu a ukazujú, čo robia, 
ako si užívajú bohatstvo, ktoré majú. 
V mnohých divákoch a čitateľoch to 
vyvoláva závisť a túžbu byť takí istí 
bohatí ako oni.

Bohatstvo a šťastie
Vo viacerých príbehoch bohatých 

a slávnych ľudí však vidíme, že bo-
hatstvo a peniaze nie sú zárukou 
šťastia. 

Túto starú pravdu nájdeme aj v 
mnohých rozprávkach. Bohatstvo 
mocných a slávnych tohto sveta 
často spočíva v peniazoch, v strieb-
re a zlate a iných pominuteľných ve-
ciach, ktoré môžu stratiť svoju cenu.

Spomínam si, že na našich det-
ských táboroch na Chvojnici aj po-
čas mládežníckeho tábora na Sinci 
sme v rámci táborovej hry zaviedli 
aj svoje Chvojnické alebo Sinecké 
doláre. Každý sa snažil nazhromaž-
diť ich čo najviac, ale ony mali plat-
nosť len v rámci našej táborovej hry. 
Niektorým menším deťom bolo ťaž-
ké vysvetliť, že v obchode v dedine 
si za tie doláre nič nekúpia. 

Mnohí ľudia si presne tak zhro-
mažďujú peniaze, za ktoré si môžu 
niečo kúpiť teraz a tu. Sú ochotní 
kvôli nim obetovať zdravie, rodinu 
a aj zabíjať iných ľudí. Sú to však 

také isté bezcenné papieriky ako tie 
táborové peniaze, lebo keď skončí 
ich život na tejto zemi, tie papieriky, 
aj bohatstvo, ktoré za ne získali, tu 
musia nechať. O takomto boháčovi, 
ktorý sa zameral na rozhojňovanie 
svojho pozemského majetku, ho-
vorí aj Pán Ježiš Kristus v jednom 
zo svojich podobenstiev: Lk 12, 13 
– 21. Ako nazýva Boh tohto člove-
ka? Blázon! Kto chce byť bláznom? 
Asi nikto nie je rád, keď ho tak na-
zvú. Predsa je veľa takýchto bláz-
nov okolo nás na tomto svete, ktorí 
celý život zhromažďujú to, čo nemá 
cenu. Každý z nás by si mal polo-
žiť otázku: Nie som aj ja v Božích 
očiach takým bláznom?

Bohatstvo = hriech?
Samozrejme, ak je niekto boha-

tý, nemusí to byť v každom prípade 
zlé. V Písme nájdeme aj príklady bo-
hatých, dokonca veľmi bohatých a 
mocných ľudí, ako napríklad Abra-
hám, Jozef, niektorí izraelskí a jud-
skí králi a ďalší, ktorí dokázali svo-
je bohatstvo dobre využiť. Aj dnes 
môžme nájsť príklady bohatých ľudí, 
ktorým ich bohatstvo umožňuje 
konať mnohé dobré veci. Pán Boh 
nám môže požehnať majetok a bo-
hatstvo už tu na tejto zemi. Závisí 
od nás, či ho zneužijeme na to, aby 
sme ho schovávali a zhromažďovali, 
alebo kupovali veci len pre seba a 
svoje pohodlie, alebo či ho využije-
me na to, aby sme pomohli ľuďom 
okolo seba. Aj dnes existujú bohatí 
ľudia, ktorí to takto robia, lebo vedia, 
že popri inom aj všetko hmotné bo-
hatstvo majú len ako dar od Pána 
Boha.

Ako zbohatnúť
My ľudia často strávime mnoho 

času a úsilia hľadaním možností ako 
čo najvýhodnejšie uložiť, požičať 
svoje ušetrené prostriedky, zveľadiť 
svoje bohatstvo. Zisťujeme, z ktorej 
banky, z akého fondu získame ten 
najvyšší úrok, zvažujeme jej dôvery-
hodnosť. 

V Prísloviach 19, 17 čítame: 
„Hospodinu požičiava, kto sa zmilú-
va nad chudobným. On mu odplatí 
jeho dobrodenie.“ Nie je to úžasný 
výrok Písma, nádherné zasľúbenie? 
Požičiavame priamo Hospodinu, 
ukladáme do tej Jeho „banky“, od-
kiaľ je zaručená návratnosť a vysoký 
úrok, tým, že pomôžeme núdznym? 
Písmo nám ponúka najbezpečnejší 
spôsob ukladania pozemského bo-
hatstva. To hovorí inými slovami aj 
Pán Ježiš vo svojej kázni na vrchu 
Mt 6, 19 – 21: „Nezhromažďujte si 
poklady na zemi, kde ich moľ a hr-
dza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a 
kradnú. Ale zhromažďujte si poklady 
v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza ne-
ničí a kde sa zlodeji nevlamujú a ne-
kradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce.“ 

Tie poklady, ktoré si zhromaždíme 
v nebi, nám nikto neukradne ani to 
nič nezničí. 

Zlato, striebro...
Tieto poklady, toto bohatstvo nie 

je zo zlata a striebra ani z drahých 
kameňov. 

Ten, kto si chce ukladať poklady 
v nebi, nemusí mať zlato a striebro. 
Sú to veci alebo skutočnosti, ktoré 
sa nedajú kúpiť za peniaze. Biblia 
nám hovorí o niektorých takýchto 
cennostiach: „Ale kde možno nájsť 
múdrosť a kde je nálezisko rozum-
nosti?... Nedostať ju za rýdze zlato, 
ani striebrom nemožno zaplatiť jej 
cenu. Nedá sa vyvážiť ófirským zla-
tom, ani vzácnym ónyxom a zafírom... 
(Jób 28, 12 a 15 – 16, 19). 

V Žalme 119, 72 čítame žalmisto-
vo vyznanie Bohu: „Pre mňa je lep-
ší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, 
striebra.“ Zo známej hymny lásky 
(1Kor 13, 3) sa dozvedáme: „A čo 
by som rozdal všetok svoj majetok i 
telo si dal spáliť, a lásky by som ne-
mal, nič mi to nepomôže.“

Každý z nás môže byť a je bo-
hatý na tie veci, ktoré sme dostali 
od Boha, ktoré sa nedajú kúpiť v 
obchode. Môžeme rozdávať lásku 
(napr. tým, že niekomu pomôžeme), 
úsmev, radosť, múdrosť, znalosť 
Božích zákonov, zvesť o možnosti 
záchrany v Pánovi Ježišovi Kristo-
vi a mnoho iných vecí, ktoré nie je 
možné získať za zlato, striebro ale-
bo peniaze. Aj v spôsobe zhromaž-
ďovania je rozdiel. Tieto cennosti sa 
ukladajú, zhromažďujú práve tým, 
že ich rozdávame.

Rozdávajme bohatstvo, 
ktoré máme 
od Boha
(Sk 3, 1 – 10)

Ján Szőllős
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Viete, ktorá je však najvzácnej-

šia vec na tomto svete? Je to krv 
Pána Ježiša Krista preliata za nás, 
za Teba aj za mňa na golgotskom 
kríži. Apoštol Peter píše vo svojom 
liste 1Pt 1, 18 – 19: „Veď viete, že zo 
svojho márneho obcovania, po ot-
coch zdedeného, vykúpení ste boli 
nie porušiteľnými vecami, striebrom 
alebo zlatom, ale drahou krvou ne-
vinného a nepoškvrneného Baránka, 
Krista.“ 

Za cenu tejto krvi môžeme získať 
odpustenie hriechov. 

Má hodnotu večného života. To 
je to najväčšie bohatstvo, ktoré mô-
žeme získať na tomto svete a ktoré 
si môžeme so sebou odniesť aj za 
hrob. 

Už si získal toto bohatstvo? Ak nie, 
môžeš ho získať hneď teraz, ešte 
dnes, ak vyznáš Pánovi Ježišovi 
svoje hriechy a prijmeš vierou, že 
On za ne zaplatil na kríži svojím ži-
votom.

Mnohí ľudia o tomto bohatstve 
nevedia, alebo o ňom počuli len 
málo. Preto po ňom ani netúžia a 
miesto pravého bohatstva pýtajú 
len žobrácke almužny, ako chromý 
pri chrámových dverách. My sme 
boháči, ktorí máme čo dávať. Pe-
ter, z ktorého listu sme citovali, ve-
del, aké vzácne bohatstvo vlastní. 
Preto mohol chromému žobrákovi 
povedať (Sk 3, 6): „Striebra a zlata 
nemám, ale čo mám, to ti dávam: 
v mene Ježiša Krista Nazaretského 
vstaň a choď.“ Nedal tomu chromé-
mu striebro ani zlato, ale dal mu, čo 
mu nikto nemohol dať, uzdravenie 
v mene Pána Ježiša a prostredníc-
tvom toho aj vieru v Neho.

V čom sme teda bohatí?
Možno nikto, možno máloktorí 

spomedzi nás sú bohatí na zlato, 
striebro, peniaze alebo iné hmot-
né veci. Ale aj tak sme všetci, ktorí 
sme uverili v Pána Ježiša, boháči 
a môžeme rozdávať veci, ktoré sa 
nedajú kúpiť za peniaze. Môžeme 
sprostredkovať aj tú najcennejšiu 
vec – vieru v oslobodzujúcu moc 
krvi Pána Ježiša Krista, dobrú sprá-
vu o možnosti záchrany a spásy. 
Nebuďme lakomými boháčmi ani v 
tých hmotných a ani v duchovných 
veciach, nechcime svoje bohatstvo 
ukryť pred inými do stodôl, aby 
ostalo len nám. Nebuďme bláznami. 
Rozdávajme to, čo nám Boh z lásky 
a zadarmo daroval. Možno to nie je 
práve dar uzdravovania ako v prípa-
de apoštola Petra, ale každému z 
nás kristovcov dal Boh určite nejaký 
dar, ktorým môžeme slúžiť iným a 
obohacovať Božím bohatstvom ich 
aj seba.
     
     

„Blaze chudým v duchu, neboť 
jejich je království nebeské“ 

(Mt 5, 3). 

Ježíš zvěstuje v tzv. blahoslaven-
stvích cestu ke štěstí. Ukazuje 
nám, jak můžeme vést závidě-

níhodný a naplněný život. Mluví o 
pravém štěstí na zemi, které může 
začít zde a nyní. Osmkrát slibuje Je-
žíš svým posluchačům blaženost. 
Potom ale pokračuje a hovoří o tom, 
že tato cesta ke štěstí je dlážděna 
chudobou, zármutkem, hladem, žíz-
ní, tupením a pronásledováním.
 Kdo čte toto kázání poprvé, má pocit, 
že je vše postaveno na hlavu. Lidé si 
představují pod štěstím bohatství, bez-
starostný život, přiměřený životní stan-
dard a uznání. Avšak Ježíš rozbíjí tyto 
představy. Vlastnosti, které jmenuje 
jako cestu ke štěstí, jsou zkušenosti, 
kterým se úzkostlivě vyhýbáme. Kdo 
z nás chce být chudý, smutný, hlado-
vý, žíznivý a posmívaný ostatními? To 
je přece pravý opak štěstí, nebo ne? 
Tento zdánlivý rozpor se táhne Ježíšo-
vým kázáním jako červená niť. Protože 
nám nejsou tato Ježíšova slova hned 
jasná, musíme je jednotlivě zkoumat. 

Zaměřme se na první blahoslavenství. 
Ježíšův slib bych formuloval asi tak-
to: Záviděníhodnými jsou ti lidé, kte-
ří jsou si vědomi svých duchovních 
slabostí, neboť zakusí požehnání 
Boží vlády.

Většina lidí mluví spíše o kletbě chu-
doby než o jejím požehnání. Ježíš to 
vidí jinak. Tento protiklad je zesílen 
ještě tím, které slovo pro chudobu se 
vyskytuje v Ježíšově kázání. Není mí-
něn člověk, který je chudým jen proto, 
že má málo k životu. Ne, Ježíš slibuje 
štěstí těm, kteří jsou zcela nemajetní. 
Můžeme myslet na chudou vdovu, jejíž 
celý majetek spočíval ve dvou groších.

Chceme-li Ježíši správně rozumět, 
musíme přibrat ještě druhé slovo. 
Slovo „ v duchu“ je klíčem k správ-
nému porozumění. Ježíš slibuje pra-
vé štěstí těm, kteří jsou si vědomi své 
„duchovní chudoby“ a umějí se k tomu 
postavit. Vždyť chudoba sama o sobě 
není ničím vznešeným. Chudý nema-
jetný člověk není také automaticky du-
chovně chudobným. Může být právě 
tak pyšný a sobecký jako jeho bohatý 
soused. Existuje také utajená diktatura 
slabých, kteří používají svou slabost, 
aby prosadili svou vůli. Takové chování 
ještě neučinilo žádného člověka šťast-
ným. Naopak!

Ježíš popisuje slovy „duchovně 
chudý“ člověka, který si je vědom 
své slabosti a nemajetnosti, a pro-
to, všechnu svou důvěru buduje na  
Bohu.

Popisuje člověka, který poznal, že 
celý jeho život se stal naprosto ne-
možným, ale u Boha jsou všechny 
věci možné. Těm, kteří vyznávají svou 
slabost a závislost na Bohu, těm On 
svou pomoc neodepře. Ty vezme pod 
svou ochranu a žehnající panství. 

Blahoslavenství duchovně chu-
dých obsahuje hlubokou pravdu o 
životě; ukazuje, že cesta ke zvlád-
nutí života leží v poznání vlastní bez-
mocnosti. 

Cesta k vítězství vede přiznáním 
vlastní porážky. Naše blahoslavenství 
dosvědčuje pravdu: Kdo chce vést 
šťastný a naplněný život, musí si být 
nejprve vědom vlastního nedostatku 
a prosit o pomoc u správné osoby. 
Někdy se jedná o vskutku tíživé a ne-
pohodlné cesty. Mnohem snadnější by 
bylo namluvit něco sobě i druhým a 
tak se vyhnout pravdě svého života.

Ještě další pravdu obsahuje blaho-
slavenství duchovní chudoby: Pra-
vé bohatství nespočívá v majetku. 
Názor některých lidí je: lépe být boha-
tý a zdravý než chudý a nemocný. Ale 
pravdou je to, že finanční bohatství a 
zdraví jsou vratkým základem pro štěstí. 
Podstatným znakem všech materiál-
ních věcí je nestálost.

Není nic materiálního, co by ne-
mohlo být ztraceno, často zcela ne-
čekaně a bez předchozího varování. 
Při jedné návštěvě nemocného, mi řekl 
tento muž v slzách: „Tobě se vede dob-
ře, máš práci, krásný dům, milou ženu 
a rodinu. V příštím okamžiku může být 
všechno skončeno.“ Není to strašné? 
Záviděníhodně šťastný může být ten, 
kdo má přístup k Božímu požehnání 
a ten, kdo ví, že i v nejtěžších chví-
lích je skryt u Boha.

Toto blahoslavenství nás učí ještě jed-
nu pravdu: Cesta k nezávislosti vede 
vždy skrze závislost na někom, který 
je silnější než to, co ohrožuje náš život. 
Pravou svobodu prožijeme jen teh-
dy, kdy se cele svěříme Boží lásce 
a péči. Jde o vydání se plně Bohu. 
Kdo tak učiní, najde pokoj, bude 
plně šťastný a bude moci ukazovat 
také druhým cestu ke štěstí.                                                                                      

                    Die Gemeinde
                        Př. E.T.

BLAZE CHUDÝM V DUCHU
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David Wilkerson

Bůh se rozhodl, že své cíle zde 
na Zemi uskuteční prostřed-
nictvím slabých lidí.

Veliký prorok Izajáš byl člověkem 
jako my ostatní. David, muž podle 
Božího srdce, byl vraždící cizolož-
ník, který neměl morální právo na 
žádné z Božích požehnání.

Petr zapřel samého nebeského 
Pána – zradil Toho, který ho nejvíce 
miloval. Abraham, otec národů, žil 
ve lži, když použil svou manželku 
jako zástavu na zachránění vlastní-
ho života. Jákob se spikl proti otci. 
Adam a Eva přeměnili dokonalou 
manželskou úmluvu v noční můru. 
Šalomoun, nejmoudřejší člověk na 
zemi, udělal jedny z nejhloupějších 
věcí v historii lidstva. Josef se po-
smíval svým bratrům s téměř dětin-
skou radostí – dokud se to neob-
rátilo proti němu. Jonáš opovrhnul 
Boží milostí k lidem činícím pokání a 
chtěl vidět celé město v plamenech, 
aby se vyplnilo jeho proroctví. Lot 
nabídl své dvě nevinné dcery davu 
šílených Sodomitů.

 Seznam pokračuje dál a dál – lidé, 
kteří milovali Hospodina a které si 
Bůh mocně používal, téměř padli 
kvůli své slabosti. Přesto byl Hos-
podin stále zde a říkal: „Já jsem tě 
povolal, Já budu s tebou. Naplním 
svou vůli bez ohledu na cokoliv.“

 Jedním z nejpovzbudivějších ver-
šů v Bibli je 2. Korintským 4,7: „Ten-

to poklad máme však v hliněných 
nádobách, aby bylo patrno, že 
tato nesmírná moc je Boží a není z 
nás.“ Poté Pavel dále popisuje tyto 
pozemské nádoby – umírající lidé, 
utrápení, nechápající, pronásledo-
vaní, zdeptaní. Přesto se však nikdy 
nevzdali. Tito lidé, které si Pán Bůh 
používá, neustále sténají pod bře-
menem svých těl a s úzkostí čekají, 
až budou oděni do nových.

Hospodin se vysmívá lidské síle. 
Směje se našim sobeckým snahám 
o to být dobří. Nikdy nepoužívá uro-
zené ani mocné, místo toho si pou-
žívá slabé  tohoto světa, aby moud-
ré zahanbil.

„Pohleďte, bratří, koho si Bůh 
povolává: Není mezi vámi mnoho 
moudrých podle lidského soudu, 
ani mnoho mocných, ani mnoho 
urozených; ale co je světu bláznov-
stvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil 
moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, 
aby zahanbil silné; neurozené v 
očích světa a opovržené Bůh vyvolil, 
ano, vyvolil to, co není, aby to, co 
jest, obrátil v nic – aby se tak žádný 
člověk nemohl vychloubat před Bo-
hem“ (1. Korintským 1, 26 – 29).

Pán Bůh dává své nesmírně cen-
né poklady do pozemských nádob, 
protože Ho těší dělat nemožné věci.

 
Prameny: 

www. worldchallenge.org

Velkoplošný 
plakát upozorňuje 
na Boha

Toto poselství četli v dubnu řidi-
či aut na A 46 na výjezdu Hol-
thausen u Düsseldorfu na 143 

m2 velkém plakátě ve výšce 48m. 
Zde byl umístěn z mezicírkevní ini-
ciativy. 

Vedoucí podniku Dieter Kohl pře-
dal časopisu „Idea“ tuto zprávu:

„Dálnice s přibližně 155 000 řidiči 
denně patří k nejvíce frekventova-
ným v hlavním městě této oblasti. 
Naše zkušenosti ukazují, že vel-
koplošné plakáty jsou pro mnohé 
podnětem, aby si ujasnili svůj vztah 
k Bohu a jeho slibům.“

Druhý plakát visel na A 5 u Frank-
furtu, pro květen je naplánován na A 
7 v Malsfeldu v Hessensku.

Ročně obdrží iniciativa asi 50 pí-

semných reakcí. Podle Kohla jsou 
to často děkovné dopisy, ve kterých 
lidé sdělují, jaké změny plakát způ-
sobil. Plakátová akce je výlučně fi-
nancována dary. Spolek byl založen 
v r. 2002. K představenstvu patří 
evangelická farářka M. Deitenbeck-
-Goseberg, katolický farář J. Broter-
man a ředitel „Pomoc dětem“ (Com-
passion) S. Volke z Marburgu.

Idea 18, E.T.   

BOŽÍ POKLADY NEVYČÍSLITELNÉ HODNOTY

JSEM TI BLÍŽE, NEŽ SI MYSLÍŠ Pomôž mi
Pomôž mi myslieť ako Ty,
Pane môj presvätý:
Pokorne seba v obeť dať
na kríži Golgoty.

Pomôž mi vravieť ako Ty
ľúbezne, v slove soľ.
Áno, či nie vždy povedať,
potešiť, mierniť bôľ.

Pomôž mi konať ako Ty,
prosím Ťa, môj Pane.
Lásku niesť dušiam strápeným,
pomôcť im k záchrane.
               
Ján Kučera: 
Veršované odpovede
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D. L. Moody jednou řekl: "Bible 
nám nebyla daná, aby nám přidala 
znalosti, ale aby měnila naše živo-
ty."

Víte, proč máme v Bibli tak mno-
ho životopisných příběhů? Apo-
štol Pavel řekl: „I toto jako vše 

v Písmu, bylo napsáno k našemu 
naučení, abychom získali vytrvalost 
a čerpali z toho povzbuzení a naději" 
(Řím 15, 4). Bůh nám dal příklady z 
lidských životů ze tří důvodů:

Za prvé nám byly dány pro naše 
poučení 

V životě se lze učit dvojím způso-
bem: ze zkušeností druhých nebo 
z vlastních.

 V obou těchto oblastech potřebu-
jeme být experti. Proč? 

1.  - život je krátký na to, aby ses 
naučil všechno z vlastních zkuše-
ností. 

2.  - sázka je příliš vysoká! 
Výhodou učení se ze zkušenos-

tí druhých je, že si ušetříme čas a 
mnoho trápení!

Není třeba zdůrazňovat, že je 
zbytečné jít po cestě, kterou někdo 
před námi prozkoumal a zjistil, že 
nikam nevedla! Tím, že uplatníme 
dobré principy pro život ilustrované 
v životě biblických postav, můžeme 

se naučit jak správně žít a vyhnout 
se některým stejně závažným chy-
bám, které udělali.

Za druhé nám Bůh dal tyto pří-
běhy pro naše povzbuzení 

Jsme povzbuzováni skutečností, 
že Bůh k tomu, aby uskutečnil své 
plány, použil obyčejné lidi i přes 
jejich nedostatky, slabosti, selhá-
ní a někdy smíšené motivy. 

Např. kniha Soudců je svědectvím 
právě o tom, že Bůh může použít 
obyčejné lidi, kteří mají neobyčej-
nou víru. On použije obyčejné lidi, 
aby skrze ně konal neobyčejné věci. 
To nám dává naději, že Bůh může 
pracovat také v našich životech! On 
může použít i nás, když mu to dovo-
líme a dáme mu do služby svá ob-
darování a schopnosti.

Za třetí nám Bůh zanechal velký 
poklad příběhů lidí pro naše varo-
vání 

„To vše se stalo nám na výstrahu, 
abychom nezatoužili po zlém jako 
oni.  To, co se jim stalo, je výstražný 
obraz a bylo to napsáno k napome-
nutí nám, které zastihl přelom věků.  A 
proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si 
dá pozor, aby nepadl“ (Korintským 
10, 11–12).

Ten, kdo chce dělat dobrá rozhod-
nutí, neopakuje ve svém životě špat-

ná rozhodnutí jiných. Toho se vyvaru-
je! Někteří zkoumali před námi cesty 
neposlušnosti, vzpoury, hříchu a my 
dnes můžeme s jistotou vědět, kam 
došli a jakou cenu za to platili. To je 
pro nás výstražný obraz.

Abychom se vyvarovali špatné-
ho cíle, musíme se vyhnout ces-
tě, která k němu vede. Aby bu-
doucnost byla lepší, musíme se 
vyvarovat chyb z minulosti naší i 
jiných lidí.

Bible neuvádí jen příběhy se šťast-
ným koncem. Ukazuje nám také na 
chyby, špatná rozhodnutí a hříchy 
různých lidí a jak na to nakonec do-
platili. To má být pro nás výstražné 
znamení. Jinými slovy, můžeme se 
učit i z příběhů bezbožných lidí a to 
v tom smyslu nedělat to, co dělali 
oni.

„Mějte se na pozoru - nejblíže 
pádu je ten, kdo je sám sebou pří-
liš jist“ (1 Kor 10, 12).

Když si mladiství 
vezmou život

Sotva je něco tragičtějšího, než 
když si mladý člověk vezme ži-
vot. Nabízí psychiatrické léčení 

ochranu? Vědecká studie na univer-
zitě Harvard (Cambridge) a v dětské 
klinice blízko Bostonu dospěla k vý-
sledku, že dosud používaná terapie 
při sebevražedných pokusech není 
dostatečně účinná.  Víc jak polovina 
byla v psychiatrickém léčení dříve, 

než myslela na sebeusmrcení, pláno-
vala je nebo uskutečnila. 

To hovoří proti rozšíření mínění, že 
vysoký počet sebevražd mladistvých 
je důsledkem chybějícího přístupu 
k terapii.

15% myslelo na sebeusmrcení
Pro studii bylo dotázáno 6 483 mla-

distvých mezi 13  a 18 roky. 9% chlap-
ců a 15% dívek měli už jednou myš-
lenky na sebeusmrcení. 5% děvčat a 
3% chlapců plánovali nebo uskutečnili 
pokus. Většina příčin sebevražedných 
myšlenek spočívala pravděpodobně 

v poruchách nálady nebo chování 
– v depresích nebo v nedostatku po-
zornosti, nebo v alkoholu a zneužití 
drog.

USA: Za rok se usmrtí více jak 
1 300 mladistvých.

Podle údajů US Centra pro prevenci 
nemocí – v r. 2010 si vzalo život v USA 
1 386 mladistvých. 

Nejnovější statistika Světové zdra-
votní organizace vykazuje ve stejném 
roce 606 sebevražd mladistvých mezi 
15 až 24 roky v Německu.

Idea 2013,  Př. E.T.

„Dary jsou sice rozmanité, ale je 
pouze jeden Duch. A jsou rozlič-
né služby, ale je pouze jeden Pán. 
...Ty projevy Ducha jsou však dány 
každému k tomu, aby mohl být 
užitečný" (1Kor 12, 4 – 7).

Apoštol Pavel dnes každého ujiš-
ťuje, že Duch Boží obdarovává kaž-
dého a jeho dary jsou opravdu roz-
manité. 

Nemusíš se tedy srovnávat s dru-
hými, Duch svatý na tebe nezapo-
mněl, i tebe obdaroval, abys mohl 
být užitečný. Máš možnost učit se 

vidět i obdarování druhých a rado-
vat se z nich. Objevíš při tom i své 
schopnosti a dary. Jiné, ale taky 
schopné přinést užitek.

I služby, kterými jediný Pán po-
věřuje, jsou rozličné. Pro něj, Pána 
církve, jsou stejně významné a po-
třebné. Ani tady se nemusíš srov-
návat s druhými. Důležité je, abys 
poznal, jakou službu či úkol připra-
vil Pán pro tebe. Stane se zdrojem 
radosti a požehnání pro tebe i pro 
druhé.

Z otázek a odpovědí čtenářů

Proč jsou v Bibli životopisy?
Nick Lica

Abys mohl být užitečný, užitečná
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Bratr Jürgen Mette z Marburgu (Ně-
mecko) je mimořádnou osobností 
uznávanou nejen doma ve své 

vlasti, ale i v zahraničí. U nás je znám pře-
devším jako výkonný ředitel Marburger 
Stiftung Medien, nadace, která již dlou-
hých dvacet let je partnerem Brněnské a 
Bratislavské tiskové misie. Osobně jsme 
jej směli poznat především ve sboru BJB 
v Brně, kde několikrát kázal.  

Když během jednoho televizního natá-
čení je Jürgen Mette vícekrát přepaden 
nekontrolovatelným třesením, tuší, že 
jde o víc než chlad a vyčerpání. Lékařská 
vyšetření přinášejí deprimující jistotu: Par-
kinsonova nemoc. 

Ve své knize „VŠECHNO KROMĚ MI-
KADA“ vypráví šedesátiletý Mette o tom, 
jak se vyrovnává s chronickou nemocí, 
která tvární jeho všední dny už čtyři roky.

TAJUPLNÝ PAN P:
Proč se tak třeseš?
Protože na Wartburgu v Eisenachu je 

taková zima. Prosím, aby zapnuli teplo-
vzdušné ventilátory, konec konců natáčí-
me televizní sérii uprostřed ledově chlad-
ného ledna. Při chladu se třesu vždycky. 
Ale vím, že se jedná o jiné než tepelné 
důvody, které jsou mně cizími. Jen jsem 
to nechtěl ještě připustit. To byl začátek 
dlouhé cesty, na které jsem měl stále více 
ztrácet svou svobodu. Tajemný pán P. 
vstoupil do mého života.

Jeden díl mého nervového systému 
mně odpírá v rostoucí míře poslušnost. 
Už nerozhoduji sám o sobě. S nezná-
mou mocí se dělím o řízení svých pohy-
bů. Není tomu tak, že by některá tělesná 
funkce přestala fungovat. S tím bych se 
mohl snad ještě vyrovnat. Co mě děsí, 
je zjištění, že můj organizmus bez mého 
svolení vyvíjí novou motoriku, která je ne-
jen naprosto zbytečná a nepotřebná, ale 
také strašně obtížná. Tento reflex nemo-
hu zastavit. Neexistuje žádný vypínač.

Rýže jen lžící
V noci vložím heslo „parkinson“ do in-

ternetu a poprvé čtu něco o této nemoci. 
Jen pár úryvků. Rychle pryč od odbor-
ných článků a literatury o svépomoci při 
postižení. Nechci se tím zabývat. To by 
mě táhlo jen dolů. Ale opouštím pozici 
laika a podvoluji se s nechutí této medi-
cínské lekci. Učím se znát některé sym-
ptomy, které mě budou ovládat po zbytek 
mého života. Co je to? Třesení ve stavu 
klidu. Ale ano, přece jen lepší než být 
ochromen.

Snadno se rozpláču
Při obědě se chvěje moje levá strana. 

Rýže a nudle lítají z vidličky do poloviční 
výšky. Maso a dobře uvařené brambo-
ry nepředstavují žádný problém – ty lze 

nabodnout, ale tři 
kuličky hrachu, které 
balancují na vidličce, 
představují vyšší ak-
robatiku. Od té chvíle 
jím rýži jen lžící. Můj 
barytonový hlas jinak 
výrazný a dobře slyši-
telný se stává tichým 
a křaplavým, a zvláště 
vždy potom, co jsem 
citově pohnutý – a to 
jsem stále. Snadno 
se rozpláču. Při psaní 
na klávesnici počítače 

dvěma rukama synchronizace nefunguje. 
Levá ruka je pomalejší. Poznámky psané 
rukou začínají být pro druhé nečitelnými.

Také Jan Pavel II. měl parkinsona
Vždy znovu si vzpomenu na papeže 

Jana Pavla II., který mluvil o Vánocích a 
Velikonocích a potom ještě vyslovil po-
žehnání, jak byl už hodně poznamenán 
parkinsonem. Vždy se mne hluboce do-
týkalo, jak tento muž nesl tak příkladně 
své utrpení. Ale to mně bylo velmi vzdále-
no. Proč bych měl být já, výlupek zdraví, 
postižen touto „nemocí starých lidí“?

S tímto neznámým terénem jsem se 
musel trochu obeznámit. Tak jsem se 
dozvěděl, že tremor má ještě další nepří-
jemné společníky: ztuhlost, strnutí svalů, 
nepohyblivost, strnulost, týkající se např. 
obličeje. Neodběhnou jednoho dne moje 
vnoučata ode mne, protože vypadám tak 
zlý? Manželka mě už častěji napomenula, 
abych zavřel ústa. Temné perspektivy bi-
čují mou fantazii. Bůh se zmýlil – takový 
třes se přece ke mně vůbec nehodí. Ale 
pryč s bolestínstvím!

Když se duše už nesměje
Pád do deprese byl také rozloučením 

se s vysoce seriozní teologií, provázené 
pevnou vírou. Vyrostl jsem v křesťanské 
rodině a rozhodl jsem se záhy pro život 
následování Ježíše. Moji rodiče byli pro 
nás výrazným vzorem radostné křesťan-
ské životní praxe. Naše křesťanství mělo 
být nakažlivé, autentické, nekřečovité. 
Dobrovolná práce při bohoslužbě a prá-
ce s mládeží byly věcí cti. Cesta do studia 
teologie vedla následně do pastorální 
služby: nejprve jako pastor mládeže, 
později jako učitel a poradce a přede-
vším jako kazatel a referent. 

Nejednou jsem byl žádán různými sbo-
ry o přednášku „Jak zacházet s utrpením, 
nemocí a smrtí“. Ponořil jsem se do Jo-
bovy historie a vypracoval přednášku na 
toto téma: „Když se zlé věci stanou dob-
rým lidem“, kterou jsem mnohokrát před-
nesl a publikoval. Tehdy jsem k tématu 
kromě teologických tvrzení neměl mno-
ho co povědět. Obsah nevyrostl z reality 
mého života, a proto se při pohledu zpět 
mohu jen stydět.

Jak ale profesionál evangelia má za-
cházet s utrpením a nemocí? Jedno mně 
bylo jasné od prvního okamžiku: Když 
mne moje víra nepronese touto krizí, pak 
celý systém nefunguje. Potom mohu své 
povolání vrátit a kazatelskou službu ukon-
čit. Sice jsem úspěšně uzavřel svá studia 
jako „magistr teologie“, ale mistrovská 
zkouška mého života měla teprve přijít.

Moderní hudba se mi stala cizí
Čím žiji ve fázi deprese, když už ne-

mám sílu k modlitbám a všechna zbož-
ná rčení mně uváznou v krku, protože 
pan Parkinson získal takovou moc nade 
mnou? Stěží jsem mohl něco číst a te-
levize mně připadala ještě nudnější než 
obvykle. Moderní hudba se mne až na 
několik výjimek stala cizí. Ačkoliv mám 
rád rock, pop, gospel, soul – tyto tóny a 
texty mé srdce už nezasahují. Ani většina 
nových duchovních písní nezmírnila moji 
depresi. Byly to pašije a oratoria Johan-
na Sebastiana Bacha, které mě hluboce 
potěšily. Poslouchal jsem je celé dny. Ač 
mě hudba velmi dojímala, pod vlivem Ba-
chovým  jsem se zklidnil. 

Rozmluvy, které mě deprimují
Dobře míněné otázky „ještě“, mě stá-

le víc deprimují. „Přijel jste sám autem?“ 
„Smíte ještě sám jezdit?“ „Můžete ještě 
chodit po schodech, nebo musíte pou-
žívat výtah?“ „Smíte ještě jíst všechno?“ 
– „Ano, smím. Není to vidět?“ „Můžete ješ-
tě kázat?“ „Ano, ještě můžu: dívají se na 
mě všichni tak, jako bych patřil do domu 
s pečovatelskou službou? Měl jsem své 
onemocnění raději zatajit?“

„Děkuji, špatně“
Lidé, kteří mně vyprávějí různé histo-

riky o parkinsonu, to myslí  dobře. Někte-
ří z nich se zajímají skutečně o mě, jiní 
chtějí jen slyšet rychlou odpověď: „Daří 
se mi dobře.“ Nohami jsou ještě u mne, 
ale hlavou už dávno někde jinde. „No, 
jak se vede?“, je jedna z nejběžnějších 
otázek. Kdo se takto ptá, už zakalkuloval 

„dobře“, protože nemá čas přijmout mou 
odpověď. Rád šokuji tazatele strohou 
odpovědí: „Děkuji, špatně!“ Jen málo-
kteří zaregistrují v mém prohlášení ironii. 
Kdo má ještě čas, aby naslouchal detail-
ní zprávě o mém zdravotním stavu? Ale 
zažil jsem také blahodárné chvíle mlčen-
livosti, tichou spoluúčast. To je dobré, to 
na mne platí, to dělá dobře. 

49% pochybností, 51% víry
Co mohu říci svým parkinsonovým dru-

hům a všem těm, kteří jsou konfrontová-
nis utrpením a zůstali vězet v pochybnos-
tech? Co jsem se za ty čtyři roky naučil? 
Když jsou mně položeny služební dotazy, 
moje odpověď je vždy trojí: Rád!

Tak to chce Bůh!
Když pan Parkinson nemá nic proti 

tomu
„Jak to chce Bůh“, platí pro každého 

z nás. Rád používám toto úsloví, protože 
tím jsou jasně popsány priority mého ži-
votního plánování. Můj služební i privátní 
kalendář je v mé správě, jinak nic. Utvá-
řen je Bohem, který bdí nad vzhledem a 
utvářením mého života. Jak osvobozující 
je toto vědomí. Zemřu jedině podle Boží 
vůle. Když Bůh bude chtít. Podívám-li se 
na to věcně, pak 49% pochybností mluví 

„proti“, 51% víry mluví „pro“. Pozorováno 
s odstupem a v celkovém pohledu na 
svůj život mohu říci s ap. Pavlem: „Jsem 
jist, že mě nic nedokáže odloučit od lásky 
Boží“ (Ř 8, 38). To dává mému křehkému 
životu hlubokou kvalitu. A co zítra přijde, 
to přenechám Tomu, který je původcem a 
dokonavatelem mého života. Žiji už dnes 
vědomě s myšlenkou na odchod a věčné 
neotřesitelné společenství s Bohem.   

                                   Idea 2013 
                                      Přel. E.T.

Život 
navzdory 
Parkinsonu
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Proč 
Bratrská jednota baptistů 

odmítla peníze 
z tzv. církevních restitucí?

Milan Kern, předseda Výkonné-
ho výboru Bratrské jednoty bap-
tistů v ČR

    

V listopadu 2012 byl schválen Zá-
kon č. 428/2012 Sb. o majetko-
vém vyrovnání s církvemi a ná-

boženskými společnostmi. Podle to-
hoto zákona vznikl Bratrské jednotě 
baptistů právní nárok na téměř 228 
milionů Kč, které by BJB měla v ná-
sledujících třiceti letech obdržet od 
státu. Stačilo podepsat státem před-

loženou smlouvu, 
a BJB by tyto pe-
níze postupně v 
ročních splátkách 
obdržela. Mimo-
řádný sjezd dele-
gátů sborů, svo-
laný k projednání 
postoje k tomuto 
zákonu, dne 19. 
ledna 2013 roz-
hodl tyto nabíze-
né peníze od stá-
tu nepřijmout. 

Následný řádný Sjezd delegátů 
sborů dne 20. dubna rozhodl odmít-
nout podepsání smlouvy se státem 
a pověřil statutární zástupce oznámit 
Vládě České republiky a Ministerstvu 
kultury tuto skutečnost, což již bylo 
učiněno.

Toto rozhodnutí BJB bylo pro 
mnohé lidi velkým překvapením, 
zvláště pro ty, kteří neznají baptis-
tické zásady. Někteří dokonce za 
tím hledají motivy, které nemají nic 
společného s důvody, pro které 
BJB odmítla peníze od státu z ma-
jetkového vyrovnání s církvemi. Je 
potřebné také říci, že ačkoliv Sjezd 
delegátů takto rozhodl, k zásadní-
mu rozhodnutí došlo v jednotlivých 
sborech, a delegáti sborů hlasovali 
podle mandátu, kterým je pověřilo 
sborové shromáždění. Fakticky je 

to tedy rozhodnutí většiny členů bap-
tistických sborů.

Proto bude dobré, když se k této 
otázce vyjádří za své sbory několik 
kazatelů těch sborů, které se roz-
hodly pro odmítnutí peněz od státu z 
majetkového vyrovnání s církvemi.

Dne 20. dubna 2013 se konal Sjezd delegátů, který 
je nejvyšším orgánem Bratrské jednoty baptistů. 
Na svém setkání přijal následující rozhodnutí.

Sjezd delegátů vzal na vědomí rozhodnutí mimořádné-
ho Sjezdu delegátů ze dne 19. ledna 2013 o odmítnutí 
prostředků finančního vyrovnání mezi státem a církve-
mi a po seznámení se s obsahem státem navrhované 
smlouvy rozhodl tuto smlouvu neuzavřít.

Sjezd delegátů dále pověřil Výkonný výbor k předání 
písemného prohlášení Vládě České republiky a minister-
stvu kultury ČR, ve kterém se Bratrská jednota baptistů 
vůči České republice zříká finanční náhrady vyplývající 
ze zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi. 

Současně Sjezd delegátů rozhodl, že Bratrská jednota 
baptistů se zříká nároků na náhradu majetkových škod, 
které jí byly v letech 1948-1989 způsobeny komunistic-
kým režimem, a to včetně nároků, které k datu tohoto 
prohlášení nejsou známy.

Sjezd delegátů také přijal usnesení o vyhlášení sbírky 
ve prospěch sboru v Teplé, neboť tomuto sboru vznikla 
zabavením rozestavěné modlitebny prokazatelná majet-
ková újma způsobená komunistickým režimem.

V Chebu dne 20. dubna 2013

Jáchym Gondáš, kazatel sboru 
BJB v Praze, Na Topolce

Pražský sbor BJB Na Topolce 
dlouhodobě praktikuje koope-
rativní odluku církve od státu, 

kterou nevnímáme jako izolaci od 
společnosti, ale spíše jako úsilí o 
myšlenkovou, správní a ekonomic-
kou nezávislost sboru. To, že se ve 
své praxi spoléháme na moc Ježíše 
Krista a pomoc sester a bratří ve spo-
lečenství sborů BJB a nehledáme 
žádné vnější opory, vnímáme jako 
důležitou součást našeho svědectví. 
Domníváme se, že přijímání dotace 
na plat kazatele toto svědectví umen-
šuje a zatemňuje. 

Navrácení majetku, který byl círk-
vím zabaven v době komunistického

režimu, případně 
zmírnění škod,kte
ré církve v tom-
to období utrpě-
ly, chápeme jako 
ve své podstatě 
správný krok. 

To ovšem nic 
nemění na tom, 
že my sami od-
mítáme přijmout 
částku, která nám 
byla na základě 
zákona č. 428/2012 Sb. přisouzena. 
K tomuto rozhodnutí nás vedlo něko-
lik důvodů: V prvé řadě skutečnost, 
že zabavený majetek BJB ani zdale-
ka nedosahuje výše této částky. Pe-
níze, které nám stát nabízel, nám ne-
patřily a nepatří. Morální a duchovní 

újmu našich předků pokládáme za 
nevyčíslitelnou v penězích a jsme 
přesvědčeni, že přijetí žádné částky 
nemůže tuto újmu odčinit. Dále se 
také domníváme, že zákon ve své 
současné podobě zvýhodňuje zú-
častněné církve před jinými skupi-
nami obyvatelstva. To je v rozporu 
s 12. odstavcem dokumentu Zása-
dy a stanoviska, kde se píše: „Cír-
kev by měla bránit přijímání zákonů, 
které křesťany proti jiným občanům 
zvýhodňují či naopak poškozují.“

Věříme, že odmítnutí těchto pe-
něz nás nepoškodí, ale naopak 
povede k racionalizaci správy BJB, 
posílení odpovědnosti jednotlivých 
členů i vzájemné solidarity sborů. Tak 
bude újma, kterou BJB v minulosti 
svou deformací utrpěla, napravena 
adekvátnějším způsobem.   

PROHLÁŠENÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU 
BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE
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Tomáš Mrázek, kazatel sboru 
BJB v Suchdolu nad Odrou

Náš sbor se rozhodl nehlasovat 
pro přijetí finančního vyrovná-
ní, vyplývajícího ze zákona č. 

428/2012 Sb. Důvodů pro toto roz-
hodnutí bylo několik. V prvé řadě je 
to skutečnost, která souvisí s faktem, 
že našemu sboru nebyla způsobena 
žádná majetková škoda, což se dá až 
na malé výjimky říci i o celé naší BJB. 
Samozřejmě, že souhlasíme s nápra-
vou těchto křivd těm církvím, kterým 
majetek zabaven byl. V tomto smyslu 
byl již zákon po více než dvaceti le-
tech po pádu komunismu nezbytně 
potřebný.

Také rozumíme záměru zákona, 
kterým je naprosté odpoutání církví 
od státního rozpočtu. K tomu jistě 
mohou pomoci i peníze vyplácené 
na základě smlouvy mezi státem a 
církvemi. Ovšem naše teologické dě-

dictví a naše porozumění Písmu nás 
vede k poznání, že Kristova církev 
má být co nejvíce závislá na Kristu a 
co nejméně na státu. Není nám také 
lhostejno, že tímto finančním vyrov-
náním se zvyšuje zadluženost naši 
země.

Co se týče přechodného období, 
po které stát bude ještě přispívat na 
platy duchovních, tak v této věci jsme 
byli pro zachování současného stavu. 
Není to však jen proto, že náš sbor 
patří k těm menším s mnoha stu-
denty. Jde tu spíše o skutečnost (a 
zklamání), že se nenaplnila očekává-
ní z počátku devadesátých let – totiž 
naděje, že stát vytvoří legislativně ta-
kové prostředí, které umožní církvím 
financovat se podobným způsobem, 
jako je tomu ve vyspělých západních 
zemích. Zvláště dvojí zdanění je jed-
nou z těch věcí, která brzdí zejména 
menší sbory v úspěšném samofinan-
cování. Přechodné sedmnáctileté 

období vnímáme jako čas, vhodný 
k tomu, připravit se na úplné samofi-
nancování bez ohledu na to, že k pří-
znivějším legislativním změnám už 
vzhledem k zákonu č. 428/2012 Sb. 
zřejmě nedojde. Konkrétně v našem 
sboru ale zůstává otevřená otázka, 
zda budeme chtít využít celou dobu 
přechodného období, nebo zda při-
stoupíme sami k jejímu zkrácení.  

Marek Titěra, kazatel sboru BJB 
Zlín

Sbor Bratrské jednoty baptis-
tů ve Zlíně považuje plnou 
finanční odluku od státu za 

nejlepší prostředí pro svou existenci 
a službu druhým. Chceme žít z víry, 
v plné závislosti na Bohu a nezištně 
sloužit druhým. Jako občané Boží-
ho království vyznáváme, že Boží 
království se uskutečňuje všude 
tam, kde lidé proměnění Boží mocí 
radostně dávají ze svého druhým 
v důvěře, že Bůh se o ně postará. 
Proto se sbor BJB ve Zlíně nikdy 
nepřipojil k přijímání dotací na platy 
duchovních a od roku 1993 se sa-
mofinancuje. 

Závislost na Bohu nevylučuje Boží 
zaopatření ve formě darů, které mají 
svůj původ vně společenství. 

V takovém případě je však ne-
zbytné pečlivě rozsuzovat, zda tím, 

kdo se stará, je 
skutečně Bůh. 
V opačném pří-
padě by totiž 
přijetí takových 
p r o s t ř e d k ů 
církvi duchovně 
ublížilo. V přípa-
dě prostředků 
nabízených na 
základě Záko-
na o majetko-
vém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společ-
nostmi náš sbor dospěl k závěru, že 
nejde o formu Božího zaopatření. 
K tomuto závěru nás vedly přede-
vším následující skutečnosti: 

Sboru BJB ve Zlíně nebyla v době 
komunistického režimu spáchána 
majetková křivda. Pokud jde o ne-
majetkové újmy, považujeme za do-
stačující, že stát si jich je vědom a 
nechce na tyto křivdy zapomenout. 

Proto sbor BJB ve Zlíně nemá dů-
vod pro přijetí finanční náhrady za 
způsobené křivdy. V naší situaci by 
přijetí finanční náhrady bylo nemo-
rální. 

Pokud jde o argument, že přítom-
nost či absence majetkové křivdy 
jsou pro podpis smlouvy se státem 
irelevantní, neboť fakticky jde o při-
jetí daru od Církve římskokatolické, 
která legitimně nárokuje svůj maje-
tek a vzdává se velké části svého 
nároku ve prospěch ostatních církví, 
uvádíme: dar od Církve římskoka-
tolické by pro nás byl darem pouze 
tehdy, pokud by nebyl podmíněn 
podepsáním smlouvy o vypořádání 
se státem jako povinným. 

Podepsat smlouvu, která explicit-
ně hovoří o vypořádání nároků vůči 
státu s jakousi mentální výhradou, 
že fakticky přijímáme dar od Církve 
římskokatolické, pro nás není přija-
telné.  

Zeptali jsme se kazatele brněn-
ského baptistického sboru, proč 
jejich delegáti hlasovali pro přijetí 
tzv. vyrovnání státu a církví.

Věříme, že je mezi baptisty stále 
možná svoboda v pluralitě ná-
zorů. 

Respektujeme pohledy jiných sbo-
rů i výsledek dubnového Sjezdu de-
legátů a pevně věříme, že rozdílnost 
v našich názorech nezpůsobuje na-
rušení našich vzájemných vztahů. 

My jsme chápali to, co nám bylo 
nabízeno, jako výsledek širší dohody 
mezi státem a církvemi a také doho-
dy církví mezi sebou. 

Vnímali jsme to jako jakousi neza- 

s l o u ž e n o u 
hřivnu, která je 
nám dávána 
Pánem církve 
ne k tomu, aby-
chom ji použili 
pro lepší finan-
ční zajištění na-
šich sborů, ale 
a b y c h o m j í 
sloužili potřeb-
ným lidem v 
této zemi. To znamená, že jsme viděli 
možnost rozšířit diakonickou službu 
naší Jednoty a případně podpořit 
projekty jiných organizací. 

Současně jsme stáli o to, aby do-
šlo ke spravedlivé restituci, o kterou 
žádal Sbor BJB v Teplé za zmařenou 
stavbu modlitebny v Karlových Va-

rech-Staré Roli v 70. letech minulého 
století. K tomuto restitučnímu nároku 
se tepelský sbor hlásil po desítky let 
a představitelé naší Jednoty o něj usi-
lovali při jednání se státními orgány již 
v devadesátých letech. Jelikož sjezd 
delegátů myšlenku této restituce ne-
přijal, věříme, že sbory naplní výzvu 
usnesení sjezdu a prostřednictvím 
dobrovolných sbírek lásky vezmou 
tento závazek na sebe. 

Co se týče budoucnosti, věříme, že 
tak jako v minulosti nebyla existence 
církve závislá na rozhodnutí nebo 
podpoře státu, tak je i naše budouc-
nost pevně v rukou našeho Pána, a 
proto hledíme dál s nadějí v Kristu.

Pavel Coufal, kazatel Sboru Bra-
trské jednoty baptistů v Brně

Jiný úhel pohledu...
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V lednu redakce časopisu Život 
víry obeslala deset českých 
protestantských církví třemi 

anketními otázkami k tématu (AC, 
BJB, CASD, CB, ČCE, ECM, JB, 
KS, KřSb, SCEAV). 

„Obdrželi jsme však jen dvě odpo-
vědi,” píše v květnovém čísle redak-
tor časopisu T. Dittrich. „otázky jsme 
v únoru rozeslali znovu, a to i církev-
ním pracovníkům, kteří se specializu-
jí na ekonomické otázky. 

Z nich však nikdo nechtěl odpo-
vědět a odkázali nás na vedení svých 
církví. Uvádíme odpovědi v pořadí, v 
jakém nám došly. Kromě toho nás 
zástupce rady KS informoval o tom, 
že vedení KS na otázky odpovídat 
nechce, neboť se týkají spíše církví, 
které na restituce mají nárok.”

Jak vaše církev se získanými fi-
nancemi naloží? 

Kdo bude o těchto financích roz-
hodovat?

„Křesťanské sbory si v současné 
situaci z církevních restitucí nic ne-
nárokují. Ve čtyřicátých letech žádný 
nemovitý majetek nevlastnily. Pokud 
byly postiženy, byly postiženy záka-
zem činnosti a vězněním některých 
svých představitelů (někteří ve vě-
zení zemřeli). Pokud jde o finance z 
vlastních zdrojů, jsou to peníze naše 
a ne daňových poplatníků a rozdělují 
se podle účelů, pro které byly získá-
ny. Konkrétní využití navrhuje mezi-
sborová rada, schvaluje shromáždě-
ní starších.”

Tomáš Pala, KřSb Vsetín, 
s pověřením mezisborové rady

„Česko-slovenská unie CASD využi-
je prostředky získané v restituci jako 
náhradu za majetek církve, ukrade-
ný komunistickým režimem na svou 
misijní, humanitární a vzdělávací čin-
nost. O konkrétním využití v jednot-
livých letech bude rozhodovat výbor 
unie při schvalování ročních rozpoč-
tů unie.”

Tomáš Kábrt, 
odd. komunikace ČS unie CASD

„Takové otázky kladou sekulární 
média, která netuší, o co v životě 
sborů a církví jde. Na adresu křes-
ťanů neřeknu tedy nic nového. O 
financích rozhodují sbory. Jisté na-
výšení může pomoci sborům a církvi 
například v investicích: do evangeli-
začních a misijních akcí doma i v za-
hraničí, do diakonické a charitativní 
služby, do zakládání nových sborů, 

do staveb sborových domů, školek, 
škol, domů pro seniory, do pestrého 
sborového provozu atp.”

Daniel Fajfr, 
předseda Rady CB

„Jsou dva zdroje, o kterých se jed-
nalo, a to snižující se státní příspěvek 
na platy duchovních a kompenzace. 
V prvním případě chceme postupně 
navyšovat odvody našich sborů tak, 
abychom dosáhli během následují-
cích let plného platu našich duchov-
ních.

Ve druhém případě chceme s 
těmito prostředky dobře hospodařit. 
Máme v plánu používat tento kapitál 
tak, abychom mohli z jeho výnosu 
podporovat práci kaplanů v nemoc-
nicích a jiných zařízeních, misii a 
zakládání nových sborů, diakonii a 
misii ve světě.”

Petr Procházka, 
superintendent ECM

„Souhlasím s tím, že peníze na 
vlastní život církve, včetně hmotného 
zajištění svého duchovního by měly 
pocházet z darů jejích členů. Jed-
nota bratrská se však považuje (a v 
historii vždy považovala) za církev s 
odpovědností a službou lásky svým 
bližním. A církevní majetek slouží k 
tomu, aby tuto službu mohla prová-
dět nejenom na dobrovolnické bázi, 
ale i profesionálně. Vždyť práci ve 
školách, školských zařízeních, soci-
álních službách a dalších zařízeních 
ani jinak dělat nejde.”

Evald Rucký, 
biskup Jednoty bratrské 

(citováno z JBulletinu č. 4, 
www.jbcr.info)

„Musíme připravit a provést trans-
formaci financování celé církve. Za 
tím účelem rada církve navrhla komi-
si, složenou z pastorů, majících sou-
časně i ekonomické vzdělání. Tato 
komise bude podléhat radě církve 
a celý proces bude průběžně kon-
zultovat s ostatními odborníky. Jejím 
hlavním cílem bude vyřešit financo-
vání církve se stále vzrůstajícím po-
dílem ze strany sborů, vytvořit fond 
na misijní rozvoj (zakládání sborů), fi-
nancování ústředí a jeho jednotlivých 
odborů a vytvořit předpoklady pro ži-
vot církve po uplynutí třiceti let.”

Martin Moldan, 
biskup AC (citováno se svolením 

z dopisu pastorům z 11. 12. 2012)

Zpracoval Tomáš Dittrich, 
Život víry 5/2013, 

uveřejněno www.krestandnes.cz

Stále častejšie sa verejne ob-
javuje otázka financovania cirk-
ví štátom. 

Ako to teda vyzerá s financo-
vaním našej Bratskej jednoty 
baptistov na Slovensku? 

Opýtal som sa tajomníka BJB 
v SR Tomáša Valchářa.

Akým spôsobom sú financova-
né zbory a ústredie BJB na Slo-
vensku?

Naše financovanie stojí na 
troch základných pilieroch. 
Prvým sú financie zo štátne-

ho rozpočtu, ktoré slúžia na pokry-
tie väčšej časti mzdových nákladov 
našich kazateľov a misijných pra-
covníkov a prevažnú časť nákladov 
na prevádzku ústredia. Druhým sú 
vlastné prostriedky zborov, ktorými 
si hradia chýbajúce prostriedky pre 
mzdy pre svojich kazateľov alebo 
misijných pracovníkov a aj prispie-
vajú na náklady celocirkevných pra-
covníkov. Tretím pilierom sú spon-
zorské prostriedky, ktoré sa nám 
darí získavať od našich podporova-
teľov na rôzne projekty.

V akom celkovom pomere sú 
teda prostriedky, ktoré dostáva-
me od štátu, k našim vlastným 
zdrojom?

Pri mzdách je to 70 % zo štátnych 
prostriedkov a 30 % tvoria vlast-
né prostriedky. V celom rozpočte 
máme od štátu 65 % celkových ná-
kladov, zvyšok sú naše prostriedky.

Určitou tradíciou v našej jedno-
te je odluka cirkvi od štátu. V sú-
časnosti od štátu závislí sme. Aký 
je náš postoj k tejto tradícii, resp. 
zásade?

Otázkou je, či je to v súčasnej 
dobe pre nás nosná téma. Občas 
zaznieva zo strany jednotlivcov, ale 
hlavným trendom v našej jednote 
je postupné finančné osamostatňo-
vanie sa. Od štátu máme finančný 
príspevok už niekoľko rokov na tej 
istej úrovni, ale naša duchovná prá-
ca sa rozvíja, prijímame nových pra-
covníkov, realizujeme nové projekty. 
Finančné náklady sa nám teda zvy-
šujú a postupne sa zvyšuje podiel 
vlastných prostriedkov na celkovom 
rozpočte našej jednoty. Pre nás 
je odluka postupným procesom.  

Podľa môjho osobného názoru by 

Co s penězi od státu? 
Otázky pro vedoucí církví

Chceme byť 

nezávislí 
od štátu?
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komplexnejšie. Nemyslím si totiž, že 
štát je jediným mocenským apará-
tom, ktorý môže ovplyvňovať nezá-
vislosť cirkvi. Dnes je veľká moc aj v 
rukách bánk a rôznych finančných 
skupín. Otázka teda znie, od čoho 
chceme byť nezávislí, ak hovoríme 
o odluke cirkvi...  Keď termín štát 
nahradíme slovom svetská moc, je 
to omnoho širší pohľad na proble-
matiku.

Zo strany štátu sa prostredníc-
tvom Ministerstva kultúry SR pred 
časom spustil proces hľadania 
modelu odluky cirkvi od štátu a 
alternatívneho financovania cirk-
ví na Slovensku. Ako vidíš vývoj 
tohto procesu?

Bola to určitá politická 
objednávka počas minu-
lej vlády, kde jedna strana 

mala odluku cirkvi od štátu vo svo-
jom programe. Na tento účel bola 
vytvorená komisia, ale dnes to vidím 
ako nefunkčné a nevidím záujem 
súčasnej politickej garnitúry riešiť 
agendu odluky cirkvi od štátu. Je 
tu iba snaha zmapovať majetkové 
pomery cirkví na Slovensku. V tej-
to veci s komisiou komunikujeme a 
pracujeme na tom, aby sme vede-
li odovzdať prehľad nehnuteľného 
majetku, ktorý máme vo vlastníctve. 

Ako by sme teda vedeli charak-
terizovať našu stratégiu samofi-
nancovania v budúcnosti?

Je to prirodzené postupné prebe-
ranie finančnej záťaže a znižovanie 
podielu štátnej podpory v celkových 
nákladoch. V našom rozvoji práce 
a služby nie sme závislí od štátnej 
podpory, ale potrebné zdroje hľadá-
me v našej obetavosti a darcovstve.

Ďakujem za rozhovor.
Pripravil Stano Kráľ

Jak uvedl předseda přípravného 
výboru ProChrist 2013 pro ČR, 
bratr kazatel Stanislav Stebel 

z Církve bratrské, velká evangelizační 
akce se službou známého německé-
ho faráře a evangelisty Ulricha Parza-
nyho zasáhla ve dnech  3 .- 10. března 
v Německu a řadě dalších zemí přes 
satelitní a internetový přenos celkem 
1,2 milionu lidí. Přímo v centru dění, 
v Porsche-Arena ve Stuttgartu, navští-
vilo evangelizační shromáždění kolem 
30 tisíc účastníků. 

Kromě Německa byla shromáždění 
přenášena pomocí techniky do 350 
kostelů, modliteben a veřejných pro-
stor v 16 dalších zemích včetně Čes-
ké republiky. Mezi účastnícími se v ČR 
bylo i 12 sborů Bratrské jednoty bap-
tistů. Bylo to více než kdykoliv předtím. 
Podle vydaných statistik se evangeli-
začních shromáždění ve sborech BJB 
zúčastnilo 2410 posluchačů. Takovýto 
počet nás jistě vede k veliké vděčnos-
ti Pánu Bohu za dílo, které stále koná 
ve své lásce i moci i mezi námi. I když 
ke „kříži“, k modlitbě vydání se Ježíši 
Kristu či obnovení dřívějšího vztahu, 
přišlo z tohoto počtu posluchačů v 
BJB „jen“ 28 lidí, je to veliká Boží mi-
lost. Vždyť jediná lidská duše je dražší 
než celý svět. Provázejme, snad i v té-
to chvíli, tyto – věřím i nové bratry a 
sestry přímluvnou modlitbou za jejich 
další duchovní růst.

Podle mluvčího ProChrist na výzvu 
k „setkání pod křížem“ reagovalo cel-
kem 42 tisíc lidí, ať už těch, kteří se 
chtěli odevzdat Kristu, či věřících, kteří 
chtěli obnovit své dřívější rozhodnutí. 
Evangelizací ProChrist 2013, která se 
konala pod názvem „Pochybnosti a 

úžas“ se německý farář, evangelista 
a spisovatel Ulrich Parzany jako hlav-
ní řečník s posluchači rozloučil. Tuto 
službu vedl 20 let. „Vedení předávám 
proto, aby se věci mohl chopit tým 
mladých lidí a vytvořit nové postupy 
a formy. Jsou k tomu připraveni skvělí 
lidé,“ řekl U. Parzany na závěr.

O krátkou zprávu z evangelizace 
jsme požádali všech 12 sborů BJB 
v ČR. Nakonec jsme dostali jen dvě, 
které rádi uvádíme:

Sbor BJB v Brništi, Miloš Matys:
„Akce ProChrist byla pro nás vel-

mi požehnaným časem. V našem kos-
telíku Oáza jsme pořádali celkem 
9 promítacích večerů. Každý den 
se evangelizace účastnilo v průměru 
26 lidí. Celkem ze všech 9 večerů přišlo 
27 nevěřících lidí, 3 z nich reagovali 
na výzvu a přišli ke kříži. S mnohými 
dalšími jsme měli mnoho dobrých 
rozhovorů.“

Sbor BJB v Karlových Varech, 
Nick Lica:

„Na evangelizaci ProChrist jsme se 
moc těšili a modlili se, aby Pán konal 
své dílo. Každý večer se nás scházelo 
v průměru 50 lidí. Mezi nimi byli vždy 
i přátelé a pozvaní hosté. Zaznamenali 
jsme čtyři reakce na výzvu k přijetí 
Krista. Těšíme se na další podobné 
akce.“

 Připravil Jan Titěra, 
člen výboru ProChrist za BJB

Evangelizace 
ProChrist 2013 
-  jen ve sborech 
BJB v ČR 
na 2500 
posluchačů 
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Stalo sa to nedávno v čakárni 
u lekára. Sedela som tam po-
sledná a čakala na vstup do 

ordinácie. Vtom vošiel blahobytne 
vyzerajúci dobre oblečený pán tak 
okolo šesťdesiatky a rovno zaklopal 
na dvere k sestre. Zrejme bol objed-
naný. Úspešný podnikateľ predsa 
nemá čas čakať. Keď sa dvere neo-
tvorili, sadol si oproti. Aby si skrátil 
čakanie, začal rozprávať, že práve 
prišiel zo Zvolena, kde rozbieha ďal-
ší projekt. Bolo vidieť, že sa mu darí. 
Potom povedal vetu, ktorá ma pre-
kvapila: „Život má zmysel len vtedy, 
keď je človek zdravý a bohatý, aby si 
ho mohol užiť. Bez peňazí nemá zmy-
sel žiť.“ Prečo mi to hovorí? Okamži-
te som zareagovala: „Som síce len 
chudobná dôchodkyňa, ale život pre 
mňa zmysel má.“ Škoda, že nebol 

čas na nič viac, lebo sestra otvorila 
dvere a pozvala pána ďalej. Už som 
sa s ním nestretla, ale jeho slová ma 
prinútili rozmýšľať, prečo vlastne má 
môj život zmysel napriek podpriemer-
ným príjmom. S tým by som sa rada 
s vami podelila.

Našla som veci, bez ktorých by som 
nevedela žiť. Najdôležitejším je Pán 
Ježiš. On je kotvou duše. Keď som 
bola na rázcestí rozhodovania o bu-
dúcnosti, dostala som dobrú radu, či 
už od blízkych, alebo priamo z Písma. 
Pán bol vždy so mnou, verný aj v ma-
ličkostiach. Koľko radosti som zažila z 
vypočutých prosieb, zo Slova v zbore, 
ktoré hovorilo ku mne, na chvíľach stí-
šenia pred Pánom či pri speve krás-
nych piesní. Keď prišli ťažkosti,  prob-
lémy,  pálčivé otázky, učila som sa vy-
lievať si srdce pred Pánom a čakať na 

Jeho čas a spôsob riešenia. Keď som 
riešila sama, dopadlo to zle. Naučila 
som sa nestrachovať neznámeho, ale 
s dôverou ísť dopredu. Naučila som 
sa nechcieť všetko, čo sa mi páči, keď 
mám práve toľko, koľko mi treba na 
domácnosť. Zakúsila som toľkokrát, 
že som neskôr mala ešte lepšie veci, 
ako boli tie, čo som chcela pôvodne. 
To, čo som naozaj potrebovala k ži-
votu, som vždy dostala. Učila som sa 
postoju vďačnosti. Je to také oslobo-
dzujúce! Nemusím nikomu závidieť.

Dnes majú mladí ľudia širšie pole 
možností, ale sú aj náročnejší. Len 
škoda, že ich nároky sa týkajú skôr 
hmotných vecí ako duchovného bo-
hatstva. Spasenie a večný život si ne-
môžeme nijako zaslúžiť. Je to úžasný 
dar len na základe viery a poddania 
sa Pánovi života. Ale ak chceme zís-
kať tie úžasné veci, o ktorých hovorí 
Písmo, musíme Mu odovzdať celý 
svoj život. Ak sú v našich rodinách 
prioritou hmotné veci, tak sa nemô-
žeme čudovať, že naše zbory nerastú. 
Ako dôchodkyňa mám čas na modlit-
by. Naše deti ich potrebujú. Končím 
vetou, ktorú hovorieval starý otec: 
„Dieťa Božie, modli sa, keď ideš do 
ťažkostí a možno aj do chudoby. ALE 
modli sa dvojnásobne, ak ideš do 
dostatku a blahobytu, lebo tam ľahko 
ochladneš a diabol ti ukradne, čo ti 
Boh daroval.“ Bohatstvo nie je samo 
o sebe zlé, a predsa vidíme v posled-
ných rokoch, že len niektorí sú víťazi 
nad dostatkom. Nemenila by som s 
žiadnym milionárom, lebo môj život 
viedol Boh k večnému cieľu. Napriek 
mojej nedokonalosti som šťastná, že 
pre Pána má môj život zmysel.

Doch

Neviem, ako sa to stalo, ale fak-
tom je, že hudobná škola z ma-
lého mestečka na juhu Sloven-

ska má cezhraničnú družbu s istou 
rakúskou hudobnou školou. Takáto 
družba umožňuje aj to, že malí slo-
venskí virtuózi si idú zamuzicírovať za 
hranice. Medzi inými išla aj malá hus-
listka Rutka, aby predviedla svoju hu-
dobnú zručnosť. Čo sa však nestalo! 
Chvíľu pred svojím vystúpením beža-
la so svojou priateľkou dolu schodmi, 
samozrejme, že s husľami v ruke, aby 
bola pripravená, keď ju vyzvú. Možno 
nervozita, možno nepozornosť však 

spôsobili, že priateľka, ktorá bežala 
za ňou, sa potkla a zhodila ju. Pád 
vyzeral veľmi zle, no strašné bolo to, 
že husle sa rozleteli na niekoľko ku-
sov. Slzy, plač, utešovanie. Koncert 
odznel na požičaných husliach, aj 
keď možno nie v takej kvalite, ako si 
to Rutka predstavovala. No posluchá-
či vôbec nezbadali, že sa za dverami 
koncertnej miestnosti odohrala pred 
chvíľou malá dráma. 

Ale čo bude ďalej? Rodičia dievčiny, 
ktorá zavinila pád, ponúkli, že sa budú 
finančne podieľať na kúpe nových 
huslí, ale Rutkina mamička to rázne 
odmietla: „Husle boli síce kvalitné, ale 
dostali sme ich zadarmo s prianím, 
aby na nich dcéra potešovala seba 
i iných. Aj to je pravda, že manžel je 
momentálne nezamestnaný a naša 
veľká rodina nemá financií nazvyš. No 
verím, že Pán Boh nám iste nejakým 
spôsobom pomôže, aby mala dcéra 
opäť svoje vlastné husle. Zatiaľ jej po-
žičajú v hudobnej škole, aby mala na 
čom hrať.“  

Stará mama sa ponúkla, že prispeje 

na kúpu huslí, no jej ponuka sa o nie-
koľko dní stala nepotrebnou. Prečo? 
Lebo sa stal malý zázrak, ktorý bol aj 
odpoveďou na modlitby celej rodiny. 
Splnilo sa  to, v čo mamka malej hus-
listky verila.  Pán Boh zasiahol. Aspoň 
tak to v tejto rodine prijali. Riaditeľ zo 
zahraničnej hudobnej školy ponúkol 
rodine financie z poistného fondu, 
aby zakúpili husle a potvrdenku mu 
doručili. Podmienka bola, aby to ne-
bol enormne drahý hudobný nástroj. 
A tak sa otec s dcérou vybrali do pre-
dajne s hudobninami a kúpili husle 
podľa odporučenia predajcu. Hoci 
len polovicu zaplatenej čiastky uhra-
dila spomínaná hudobná škola, pod-
ľa slov Rutkinej mamičky sa Pán Je-
žiš postaral aj o druhú polovicu. Nuž 
a teraz si už Rutka opäť radostne hrá 
na svojich vlastných husliach, ktoré aj 
ona prijala ako dar od Pána Boha. 

Prežívate aj vy dni malých zázrakov? 
Alebo je pre vás všetko dianie u vás 
a okolo vás úplná samozrejmosť?

  Podľa rozprávania 
pripravila EP

BOHATSTVO, 
ALEBO 
CHUDOBA?

Zázrak, alebo...
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Festival shromáždí každoročně na 
tři dny do jednoho křídla Veletržní-
ho paláce velké davy lidí, z nichž 

většinou každý jednotlivec hledá nějaký 
„duchovní“ zážitek. BTM už několik roků 
je tam věrně se svou nabídkou letáků, 
Biblí a knih. Před čtyřmi roky si to tam 
šla s BTM ochutnat naše sestra Helenka 
Včeláková a byla doslova unesená záj-
mem lidí o duchovní rozhovory.

Tak se stalo, že před třemi roky tam už 
stánek BTM měl více pomocníků z naše-
ho vinohradského sboru. Věděli jsme od 
bratra Titěry, jaké je to zvláštní prostředí 
a jak důležité je jít „do toho“ opravdu 
v celé Boží zbroji. Ne nadarmo jmenuje 
apoštol Pavel v té souvislosti  modlitbu 
(Ef 6,18). Tou jsme také začali. Setkali 
jsme se ke zvláštnímu modlitebnímu 
shromáždění před festivalem a během 
festivalu probíhal modlitebný řetěz vedle 
speciální modlitební stráže v bytě sestry 
Ivetky Procházkové asi 15 min. od vý-
staviště. Tam byl košík s biblickými verši, 
aby našim bojovníkům přímo na bitev-
ním poli nescházel „meč Ducha“, Boží 
slovo. Tady byla modlitební stráž po 
celou dobu festivalu, tady se přišli před 
nasazením pomodlit  bojovníci, sem po 
službě přišli složit Pánu chválu za Jeho 
skutky a očistit se od atmosféry nabité 
temnotou.

Náš velký stan jsme mohli mít na 

dobrém místě u hlavní trasy. Byl krásně 
vyzdobený Helenkou s provokujícími 
nápisy na jeho třech stranách:  CESTA 
– PRAVDA – ŽIVOT. Lidé se zastavova-
li, někteří rádi poseděli u stolku u čaje 
či kávy. Občas někdo odmítal letáky a 
patrně už okultně zatížený neměl ote-
vřený sluch pro poselství o Boží lásce. 
Uvědomovali jsme si, že ten dav na fes-
tivalu, namnoze plný strachu z nezná-
ma, prahnoucí dovědět se, co přinese 
budoucnost, je vlastně vzorek celé naší 
společnosti. A sloužit těmto lidem je 
možné opravdu jen v moci Boží. Tam 
jsme si uvědomovali pařáty pekla, jak 
sahají po lidech u stolků kartářek, jas-
novidců, čarodějek a čarodějů, někteří 

z nich chtěli útočit i přímo na 
nás. Jak jsme si cenili modliteb 
za nás vysílaných, také té zá-
štity krve Beránkovy, která nás 
chránila proti jejich kletbám a 
čarování.

Věděli jsme, že jakmile bude 
potřebí zvláštního nasazení, 
smíme zavolat k Ivetce a stráž 

tam bdící nasadí za ten který problém 
zbraň modlitby.

Teprve jednou v nebi uvidíme, co kon-
krétně z naší služby na takovém místě 
vzešlo, ale je nám jasné, že to nesmíme 
vzdát, znovu a znovu nasazovat zbraně 
světla proti temnosti. Vždyť sebemenší 
světlo má moc vítězit  i nad tou okultní 
temnotou a nutit ji k ústupu. Dokud je 
zde ještě Církev a v ní Boží Duch, nemá 
poslední slovo temnota. Kéž Boží milost 
požehná zasetému semenu, aby při-
neslo užitek k Boží slávě. Pán Ježíš si 
zaslouží, aby i na takovém místě uviděl 
z práce Své duše užitek, jímž by byl na-
sycen.

Letos v dubnu jsem opět přišel na 
pomoc baptistickému sboru z Pra-
hy, který ve spolupráci s Brněnskou 

tiskovou misií a Gedeony měl dva 
stánky na Výstavišti. Skupina z ukrajin-
ského sboru zde nebyla, protože loni 
velmi horlivě rozdávali do všech stánků 
výstaviště evangelizační literaturu, takže 
jim letos vedení festivalu stánek nedovoli-
lo. Proto jsme zvolili umírněnější taktiku a 
hovořili s lidmi, kteří procházeli jen kolem 
našeho stánku. Mohl jsem rozdávat 
kolemjdoucím letáky BTM a zájemcům 

Gedeonské Bible. Na stěnu stánku jsem 
vylepil několik svých evangelizačních 
plakátů i v angličtině. Další misijní ma-
teriály jsem posléze trousil v hromadné 
dopravě.

Během rozhovorů došlo i k modlit-
bám sebevydání Pánu Ježíši Kristu. 
Jeden muž nám neustále oponoval a 
tvrdil, že už toho Krista dávno má v 
sobě a že Ježíš zemřel, aby nám ukázal, 
jak bojovat proti egu eticky. Kříž byl u 
něj jen symbol, ne realita. Tak jsem ho 
vyzval, když toho Krista má již dávno, 
abychom se spolu pomodlili a aby 
začal on. Byl tím vyveden z míry, že je 
to jen mystické nazírání a že se ještě 
nahlas nemodlil. Byl překvapen, že se 
s Kristem dá navázat kontakt modlit-
bou a opakoval se mnou modlitbu se-
bevydání Pánu Ježíši Kristu. Jestliže na 
počátku hovoru byl až nepřetržitě od-
mítavý, nyní poděkoval za modlitbu, že 
je možno se takto modlit. Projevil zájem 
o návštěvu společenství. Je nutno moc 
nediskutovat a vést lidi k porovnání s 
Písmem. Jiný muž na mne opakovaně 
volal: „Vždyť všechny cesty vedou do 
Říma…“ Mohl jsem ihned doplnit: „Ale 
jediná vede do nebe – Pán Ježíš“.

Jedna mladá dáma nás neustále 
označovala jako bigotní fanatiky, co věří 

s jistotou, že Bůh existuje. Zeptal jsem 
se jí, zda používá s vírou metro nebo 
autobus při cestách Prahou, např. dnes 
na Výstaviště. Řekla, že ano. „A to je 
přece také projev vašeho silného fana-
tismu víry,” řekl jsem. „Denně svěřujete 
svůj život smrtelnému, neznámému 
řidiči. On může podlehnout záchvatu 
mrtvice, nebo se lidsky zmýlit zrovna 
na křižovatce.“ Dáma si uvědomila, 
že je to fakt. Navázal jsem: „Nezdá 
se vám, že pojem fanatik má hanlivou 
podobu užívanou zejména u věřících 
v živého Boha? Proč ne třeba u vrcho-
lových sportovců, nadšených umělců 
nebo zapálených vědců? Ostatně, ne-
musím věřit, že mám ruku, já to vím a 
není to fanatismus. Stejně tak vím, že 
mne Bůh miluje a stejně i vás.“ Dáma 
mi poděkovala, že jsem ji posunul 
od užívání stádových standardních 

ESOTERICKÝ 
FESTIVAL V PRAZE

 Ludmila Hallerová

Moje služba na Esoterickém veletrhu
Václav Lamr
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mediálních pojmů směrem k vlastnímu 
myšlení. Doporučil jsem jí, aby si nyní 
bez předsudků přečetla Nový zákon a 
Žalmy… Ochotně si vzala do ruky „tu 
KNIHU“ … a odnesla si ji. Kupodivu! 

Jedna šedesátnice nám přivedla psy-
chicky retardovaného syna a řekla, že si 
s ním užívá peklo na zemi. Viditelně zde 
zoufale hledala nějakou pomoc, bylo jí 
jedno, od koho. Řekla mi, že syn jí jen 
hamburgry a sedí u facebooku, jinak 
se o nic nezajímá. „Co s ním bude, až 
umřu?“ Pozval jsem je na kafe ve sta-
nu a seznámil je s vedoucím mládeže, 
který tu právě sloužil. Oba je bude zvát 
na programy mládeže do sboru a jistě 
tam Petřík najde nějaké kamarády. A s 
tou paní si také někdo pohovoří. Jiná 
osmdesátnice na otázku, má-li ještě 
s někým kontakt, řekla, že je léta jen 
sama, jen ji občas někdo pozve do res-
taurace na večeři zadarmo, kde ji na-
konec nutí koupit si na splátky vysavač 
a sadu hrnců. Byla ráda, že ve sboru 
je klub seniorů, kde se při pohoštění 
setká s dalšími lidmi jejího věku. Měly 
by se také pořádat kluby alfa pro se-
niory, nazval bych je spíš kluby omega. 
Těmto lidem je třeba být nablízku.

Jistý inženýr, výrobce extraktů a 
různých léčiv, se nechal s jednou 
asistentkou pozvat na kávu a kreslil 
zájemcům schéma přírodní medicíny. 
Já jsem nenápadně nakreslil schéma 
s evangelizačním poselstvím, což je 
zaujalo a vzali si ze stánku vše, co se 
vešlo do kabelky, že to rozdají svým 
klientům. Tito lidé tvoří početnou sku-
pinu „nezávazných zájemců“, kteří se 
léta pohybují mezi rozhodnutím a oba-
vou ze ztráty své svobody, až jednou v 
předpeklí po smrti zvolají: „KDYBYCH 
jen tehdy řekl své ano!“ 

Slečnám odnaproti, co nabízely 
„živou vodu“, jsem vysvětlil, že voda ne 
náhodou krystalizuje do tvaru hvězdy 
Davidovy a že Boží slovo je spíš tou vo-
dou živou. Nebraly  mne vážně, škoda! 
Nebyli jsme sami ani při letošní akci, i 
přes absenci Ukrajinců, hned u vcho-
du do haly v neděli otevřelo stánek 
společenství „Voda života“. Žádná dia-
mantová voda, ale Boží slovo. 

Letos jsem si jasně uvědomil, že v 
tomto prostředí je nutné mimořádné 
pomazání, aby Pán Ježíš potvr-
zoval naše slova činěním divů a 
zázraků. Jen moc Ducha svatého 
a mimořádná demonstrace Boží milosti 
učiní v duších lidí jasný rozdíl mezi tím, 
co je od Boha a co od ďábla.  

Príďte si oddýchnuť – využite 
možnosť sezónnych aj mimo-
sezónnych pobytov pre rodi-

ny a jednotlivcov. Ponúkame uby-
tovanie, stravovanie, konferenčné 
priestory. V okolí využite príležitosti 
na turistiku, kúpanie v termálnych 
parkoch (Tatralandia, Liptovský Ján, 
Bešeňová, Poprad), športy, atrakcie.

Príďte pomôcť – mimo sezóny 
privítame každého, kto má túžbu 
priložiť ruku k dielu. Gary  a Nancy 
Stormovci z Ohia takto prichádzajú 
dvakrát ročne už deväť rokov. Popri 
svojich misijných aktivitách pri chate 
osadili nízke laná pre zaujímavé ko-
lektívne športové aktivity a vypomá-
hajú  pri prácach na úprave okolia 
chaty. Sme im vďační za každoroč-
nú pomoc pri ťažkých manuálnych 
prácach, ktoré napriek svojmu veku 
zvládajú s úsmevom. 

Sponzoring – našou naliehavou 
potrebou je terénne auto pre pre-
vádzku chaty. To súčasné má už 22 
rokov a je už nepoužiteľné. Potrebu-

jeme získať minimálne 7500 Euro na 
zakúpenie novšieho auta, aby v zime 
už mohlo slúžiť.

Svoje dary môžete posielať priamo 
na č. u. 6014440004/5600 v.s. 777.  

Pre zahraničné platby IBAN SK15 
5600 00000060 1444 0004, BIC kód: 
KOMASK2X

Ďakujeme

Tešíme sa, že prijmete aspoň jed-
no z našich pozvaní. Viac informácií 
nájdete na: www.rackova.sk, tel.: 0903 
501852,  e-mail:  info@rackova.sk

Detská misia ponúka 
detské a dorastové 
tábory na viacerých 

miestach Slovenska. Počas 
tohtoročných táborov deti 
zavítajú na kráľovský dvor 
a spolu s kráľovnou Ester 
sa zúčastnia Audiencie u 
kráľa. Dorastenci prežijú 
netradičnú Mission possi-
ble. Veríme, že všetci (veľkí 
i malí) si odnesú množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov 
a prehĺbia svoj vzťah s Bo-
hom.

Informácie nájdete na 
www. detskamisia.sk

Chata v Račkovej doline vás pozýva

Termín Miesto konania Vek. kategória

29. 6. – 6. 7. 2013 PRAMEŇ, Častá deti

6. – 13. 7. 2013 PRAMEŇ, Častá deti

13. – 20. 7. 2013 PRAMEŇ, Častá starší dorast

13. – 20. 7. 2013 Tatranská 
Lomnica

deti

13. – 20. 7. 2013 Svätý Anton,
Banská Štiavnica

mladší dorast

20. – 27. 7. 2013 PRAMEŇ, Častá konverzačno-športový 
deti

20. – 27. 7. 2013 Tatranská 
Lomnica

dorast

27. 7. – 3. 8. 2013 PRAMEŇ, Častá mladší dorast

3. – 10. 8. 2013 PRAMEŇ, Častá tábor Hľadaj a nájdi deti

LETNÉ 
TÁBORY 
2013
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Kresťanský open air music festi-
val CAMPFEST chystá pre svo-
jich návštevníkov tento rok veľ-

ké veci. Na Ranči Kráľova Lehota sa 
bude oslavovať 1. – 4. augusta 2013 
nielen multižánrovým programom, ale 
aj duchovne bohatými zážitkami, hra-
mi, priateľstvami a campingom.

Tohtoročný festival oslavuje svoje 15. 
narodeniny a ponesie heslo „Vo vzťa-
hu s...“, práve kvôli potrebe priviazať 
sa novým a pevnejším uzlom – VZŤA-
HOM, aby sme mali priame a pevné 
spojenie s nebeským Otcom, ku kto-
rému ideme. 

Počas hlavných tém a seminárov 
sa bude klásť dôraz nielen na vzťah 
s Ním, ale aj tak často zanedbávané 
a krehké vzťahy s našimi najbližšími. 
Na štyri dni sa hudobné stany naplnia 
intenzívnym programom, ktorý poteší 
stálych návštevníkov a ponúkne nové 
pohľady pre ľudí, ktorí sa odvážili za-
žiť CampFest po prvý krát. O najväč-
šie hudobné prekvapenie sa postará 
hlavne Hillsong London. Z Britských 
ostrovov sa predstaví Graham Ken-
drick – najvplyvnejší skladateľ a spe-
vák našej generácie. Práve jeho zá-
sluhou poznáme skladby ako Shine, 
Jesus, shine (Svieť, Ježiš, svieť), Is 
Anyone Thirsty? (Je niekto z vás 
smädný?) a ďalšie piesne, ktoré sa 
stali hymnami pre uctievačov po ce-
lom svete. Silný zážitok si odnesiete 
z vystúpenia tímu Psalm Drummers 
(UK), pod vedením Terla Bryanta, ktorí 
v bicích nástrojoch našli nový spôsob 
evanjelizácie, ktorým slúžia po celom 
svete. V ich vystúpeniach cítiť nielen 
silu Ducha Svätého, ale aj unikátne 
prepojenie talentov všetkých členov, 

pri ktorých vám nabehnú zimomriavky. 
Príďte si vypočuť tlkot Božieho srdca! 

Z domácich interpretov nebudú chý-
bať už tradične kapely Timothy, Lámač-
ské chvály, Tretí Deň, BCC worship, či 
Godzone projekt. Pripravte sa tiež na 
hudbu rôznych štýlov, worship, diva-
dlo, filmy, poéziu, semináre, diskusie, 
tradičné i netradičné športy pre mla-
dých, ale aj program pre rodičov a ro-
diny s deťmi.

CampFest je miesto, kde môžete 
stráviť kvalitne a zmysluplne štyri au-
gustové dni plné hudby, slova a cam-
pu, no zároveň počuť jasne zvestova-
né evanjelium, ktoré mení životy (nie-
len) mladých ľudí. Pripojte sa k nám, 
a modlite sa za zmenu mladej generá-
cie na Slovensku aj skrze CampFest. 

Toto všetko – a oveľa viac! – zažijete 
1.– 4. 8. na CAMPFESTE 2013! 

Oficiálny web: 
http://mpks.sk/campfest/
Promo video: http://www.youtube.

com/watch?v=HpbdkjhN-kg
Facebook CampFest – open Air Mu-

sic Festival (OFFICIAL)             

Mládež pre Krista 
vás pozýva

Duchovný program na rok 2013
Modulárna škola – škola du-

chovného poradenstva
Nová DNA - praktické poradenstvo
Máte vo svojom živote otázky, na ktoré 

hľadáte odpovede? Neviete si poradiť s 
problémami, ktoré ničia váš život? Ob-
čianske združenie Mládež pre Krista po-
núka možnosť zúčastniť sa trojdňového 
podujatia pod názvom Nová DNA, ktoré 
pozostáva z vyučovania o problematike 
vnútorného uzdravenia a praktickej služ-
by individuálneho poradenstva. Poduja-
tie sa uskutoční v dňoch 6. – 9. 6. 2013 
na Ranči Kráľova Lehota. 

Mobilizácia 2013 – konferencia mod-
litieb a pôstu za mladú generáciu

Pozývame vás na konferenciu MOBI-
LIZÁCIA, ktorá sa uskutoční 14. – 16. 6. 
2013 na Ranči v Kráľovej Lehote. Konfe-
rencia je určená tým, ktorí túžia po tom, 
aby sa Jeho vôľa diala ako  v nebi, tak 
aj na zemi. Konferencia je pre tých, kto-
rým leží na srdci naša krajina, a túžia stáť 
v modlitebnom zápase za prebudenie 
na Slovensku. Konferencia je pozván-
kou k mobilizácii pre jednotlivcov, ako aj 
pre Cirkev, aby získali túto generáciu pre 
Krista! 

CampFest 
Pozývame vás na štvordňový open-

-air music festival CampFest, ktorý sa 
uskutoční 1. –  4. 8. 2013 na Ranči Krá-
ľova Lehota. Program prebieha súčasne 
na viacerých pódiách v megastanoch, 
kde vystúpi približne 250 zahraničných 
i slovenských účinkujúcich. Zažijete čas 
chvál a uctievania, rozhodnutia, ktoré 
môžu zmeniť váš život, a to všetko s viac 
ako štyrmi tisícmi mladými ľuďmi.

CAMPFEST oslavuje vo veľkom! 
Michaela Paštrnáková

V Plzni boli spustené mestské 
internetové noviny 

Křesťan Dnes Plzeň

V pondelok 6. mája 2013 boli ofi-
ciálne spustené mestské interne-
tové noviny Křesťan Dnes Plzeň. 

Spustenie novín plzen.krestandnes.cz 
sa uskutočnilo v Evanjelickej cirkvi me-
todistickej – Sbor Maranatha, na Huso-
vej 14 v Plzni.

Projektovým koordinátorom novín je 
Pavel Medek (na foto vpravo s Filipom 
Jandovským) z Cirkvi bratskej, ktorý v 
Křesťan Dnes momentálne absolvuje 
svoju študentskú prax. Mestské noviny 
budú zverejňovať správy a komentáre 
kresťanov z Plzne. Vybrané články budú 
i súčasťou hlavného vydania interneto-
vých novín Křesťan Dnes.

Vydavateľ Křesťan Dnes Rastislav Ter-
cius Čižmár a Pavel Medek prezentovali 
projekt zástupcom cirkví a organizácií 
na stretnutí plzeňskej ekumény 18. aprí-
la 2013 a v uplynulých dňoch sa stretli 
i s niektorými protestantskými vedúcimi, 
ako i s tlačovou hovorkyňou Biskupstva 
plzeňského Alenou Ouředníkovou.

V sobotu Křesťan Dnes Plzeň zverej-
ňuje zamyslenia metodistického fará-
ra Filipa Jandovského a vo štvrtky sa 
módna návrhárka a lektorka modelingu 
Kamila Balážová z Cirkvi bratskej v ko-
mentároch zamýšľa nad otázkami rele-
vantnými pre dospievajúce dievčatá.

Spustenie mestských novín bolo na-
plánované symbolicky na deň výročia 
oslobodenia mesta Plzeň v roku 1945. 
V prípade záujmu o spoluprácu môžete 
kontaktovať projektového koordináto-
ra Pavla Medeka emailom na plzen@-
krestandnes.cz.

www.krestandnes.cz

„The Assemblies of God je najviac 
rastúcou náboženskou skupinou v Min-
nesote v čase, keď sa ostatné protestant-
ské skupiny zmenšujú,“ uviedli to Star 
Tribune (najväčšie minnesotské noviny). 
Príbehy rastúcich evanjelikálnych zborov 
sa naprieč Amerikou opakujú. „Máme 
akúsi horúčku zakladania zborov,“ uvie-
dol reverend Clarence St. John, oblast-
ný superintendent Assemblies of God v 
Minnesote. Prečo je to tak? Prečo evan-
jelikáli rastú? Príčin je viacero.

1. Evanjelikáli sú evanjelisti. Aj keď 
časť nášho rastu je z demografickej pô-
rodnosti, veríme v „druhú pôrodnosť“. 
Veríme, že hriešnici potrebujú Ježiša 
Krista ako Spasiteľa a mali by byť znovu 
narodení. Evanjelizácia je v srdci toho, 
kým sme. Analytici vravia, že zbory ras-
tú, keď farníci pozývajú ľudí z vonku do 
cirkvi. Ak tí, ktorí sú v zbore, nepozývajú, 
tak sa zbory zmenšujú a môžu umrieť. 
Evanjelikáli sú hostitelia.

2. Evanjelikáli sú zakladatelia zbo-
rov. Keď cestujete po Amerike, všimnite 
si nové zbory, ktoré sa stretávajú v ško-
lách, divadlách, obchodných centrách a 

Prečo 
evanjelikáli rastú?
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Témata příštích vydání:
září/september: 
Milujeme svoje děti
Uzávěrka: 1. 7. 2013
október/říjen: 
Bojíme se vůdcovství?
Uzávěrka: 27. 8. 2013
listopad/november: 
Hřivny, koruny, eura 
– o správcovství, penězích, majet-
ku, jaký užitek jsi přinesl? Váš život 
nezávisí jen na výši vašeho výdělku.  
Bůh od nás vyžaduje i finance.           
Uzávěrka: 1. 10. 2013
december/prosinec 
Nebeský bezdomovec
Uzávěrka: 4. 11. 2013

Své příspěvky můžete zasílat na 
adresu rozsievac@baptist.sk  i 
dopředu! Vaše články zařadíme 

podle témat. Články, prosíme, zasílejte 
v řádkování 1,5, s použitím písma Times 
New Roman, velikosti 12. Texty nijak 
neupravujte, nemusíte je zarovnávat 
na střed, pište plynule bez odklepá-
vání „entrem“ na konci řádků. Doku-
menty prosím posílejte ve formátu doc, 
ne jako docx. Texty na inzerci prosím 
zasílejte bez grafické úpravy, náš grafik 
váš inzerát upraví a zařadí na stránku. 
Pod text vždy napište autora článku, 
případně prameny, z nichž jste čerpali. 
Pokud možno, zašlete k článku fotografie, 
zvláště jedná-li se o ohlasy z akcí vašich 
sborů, blahopřání apod. Fotografie pro 
tisk by měly být zaslány v nejvyšší mož-
né kvalitě rozlišení ve formátech JPEG, 
EPS nebo TIFF. Nevkládejte je do textu, 
zašlete je zvlášť. Pokud budete posílat 
inzerci zpracovanou v PDF, převeďte 
písmo do křivek a PDF vytvořte ve vyso-
ké kvalitě pro tisk, nejlépe i s ořezovými 
značkami. Jinak zasílejte inzerci ve for-
mátu doc. (word)!

Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na vaše příspěvky!

Upozornění:
Za obsahovou a stylistickou stránku 

textů vydaných v Rozsévači odpovídá 
autor. Redakce si vyhrazuje právo pří-
spěvek krátit, upravovat, případně neu-
veřejnit a neodpovídá za obsah uveřej-
něných inzerátů.

Redakce

S
bírka básní mladého, bo-
hužel již zesnulého autora. 
Tomáš Mečkovský odešel z 
tohoto pozemského světa 

k věčnému Bohu, Otci po těžké ne-
moci v červenci 2010 ve 36 letech.

„Básně psal od raného mládí. Uměl 
si krásně hrát se slovíčky, často mu 
jen myšlenka proběhla hlavou a hned 
ji dal na papír. Přesto o jeho skryté lite-
rární tvorbě vědělo jen velmi málo lidí. 
V jeho básních se zračí pokora, kterou 
měl před Bohem i k lidem kolem sebe. 
Pokoru, lásku a obětavost prokazoval 
i ve svém životě – jako otec a manžel 
ve své rodině, i ve svém zaměstnání 
jako zdravotník a osobní asistent lidí 
s postižením." 

Z úvodu manželky Dariny Mečkovské. 
Formát 105 x 198 mm, 66 čb stran + 
obálka.  Cena: 69 Kč.

OBJEDNÁVKY PIŠTE NA ADRESU: 
Brněnská tisková mise, 

Smetanova 9, 602 00 BRNO, nebo 
objednávejte mailem: btm@btm.cz 

nebo telefonic-
ky 545224253

Tomáš Urban. 
tomas.ur-

ban@btm.cz
Brněnská 

tisková misie, 
o.s., 

www.btm.cz

ďalších verejných prenajatých miestach. 
Sú to takmer vždy evanjelikálne zbory. 
Priestory majú často čakacie listiny, pre-
tože ďalšie zbory sú pripravené a čaka-
jú na ich uvoľnenie. Mnoho amerických 
zborov je starých a niektoré vymierajú. 
Budúcnosť patrí denomináciám, ktoré 
štartujú nové zbory.

3. Evanjelikáli vítajú prisťahovalcov.
Mnoho našich evanjelikálnych zborov 

bolo počas uplynulých generácií založe-
ných imigrantmi. Väčšina našich zborov 
má veľkodušných a nadšených misionárov 
po celom svete. Nie je prekvapením, že s 
takým množstvom prichádzajúcich prisťa-
hovalcov z krajín zažívajúcich prebudenie 
a prudký nárast evanjelikálov, sú imigranti 
priťahovaní k evanjelikálnym zborom a že 
ich vítame s takým potešením.

4. Evanjelikáli zachovávajú vieru a 
menia metódy. Niektoré zbory a deno-
minácie zmenili vieru a zachovali tradíciu. 
Väčšine z nich sa nedarilo dobre. Evanje-
likáli sa držia historickej ortodoxnej biblic-
kej kresťanskej viery, ale vítajú nové metó-
dy, ktoré sú bližšie kultúre 21.storočia.

Leith Anderson, 
pôvodne vyšlo v NAE Insight, jar 2013,

preklad Rastislav Tercius Čižmár

Začiatkom mája Baptistická sveto-
vá aliancia poslala 5000 USD do 
povodňami postihnutej africkej 

Ugandy. V postihnutej oblasti zahynulo 
minimálne šesť ľudí, veľa je nezvestných. 
Mnohé baptistické zbory v oblasti prichý-
lili vyše 360  ľudí zasiahnutých živelnou 
pohromou.

1. až 5. mája silné dažde zasiahli okres 
Kasese v západnej Ugande a spôsobili 
silné záplavy. Bolo zničených vyše 4000 
domov v 57 dedinách, útočisko hľadalo 
vyše 25 000 ľudí. Štyri rozvodnené rieky 
Nyamwamba, Mubuku, Bulemba a Kita-
kena zničili okrem obytných domov aj 
nemocnice, polia, cesty a mosty. 

Kenneth Wafula, tajomník Baptistické-
ho zväzu v Ugande pripomína, že situá-
cia sa zhoršuje opakovaným vylievaním 
riek z koryta. Keďže boli zničené mosty 
aj cesty, mnohé komunity sú odrezané 
od okolitého sveta. Urgentnou potrebou 
sú potraviny, tablety na čistenie vody, 
prikrývky, siete proti komárom a mnohé 
ďalšie pomôcky. 

Finančnú pomoc je možné poukázať 
cez www.bwanet.org/online-giving

www.bwanet.org
preklad S. K.

Nabízíme sbírku básní Tomáše Mečkovského

Výkonný výbor Bratrské jednoty Baptistů 
ve spolupráci s historickou komisí Bratrské jednoty Baptistů 

si vás dovoluje pozvat na 
Vzpomínkové setkání u příležitosti 

60. výročí vykonstruovaných 
procesů s kazateli Bratrské jednoty Baptistů.

Setkání se uskuteční v sobotu 22. června 2013 
v modlitebně sboru BJB v Pardubicích od 13 hodin.

Sbor BJB v Pardubicích Sladkovského 521/38, 530 02 Pardubice, 
www.bjb.cz

Leith Anderson 
je prezident 

Národnej 
asociácie 

evanjelikálov 
v USA

BWA posiela pomoc 
do Ugandy
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Čtrnáct českých vévodů se dalo 
v Řezně (Regensbur-
ku) v roce 845 pokřtít, 

ale tento křest neměl na křes-
ťanství v Čechách prakticky 
žádný vliv. V Nitře žil kolem 
r. 830 kníže Pribina. Toho vy-
pudil moravský kníže Mojmír 
I. a pod ochranou Německa 
se stal knížetem Slovanů v 
oblasti dnešního západního 
Maďarska. Tento kraj, rozpro-
stírající se v okolí Blatenského 
jezera se jmenoval Pannonie.

Šíření křesťanství na Mo-
ravě

Mojmír, jeho syn Karel i Mojmírův 
nástupce Rostislav (846-870), pokra-
čovali v šíření křesťanství. Sám křesťan, 
chtěl Rostislav posílit svou velkomo-
ravskou říši, aby odtud Moravanům 
vzešla vyšší vzdělanost. Aby zabránil 
Němcům podrobit si Moravu pod zá-
minkou šíření křesťanství, jak tomu 
bylo po Karlu Velikém, žádal Rostislav 
papeže Mikuláše I. misionáře, znalé 
slovanského jazyka, aby lid učili. Pa-
pež na Rostislavovu výzvu nereago-
val, a tak se kníže obrátil k císařskému 
dvoru do Cařihradu. Tady jeho žádosti 
vyhověli. V tu dobu vznikla rozepře 
mezi Římem a Cařihradem, tedy mezi 
papežem Mikulášem I. a patriarchou 
Fotiem. V Cařihradě nabídku uvítali s 
nadějí, že Moravané mají zájem o na-
vázání styků s Cařihradem.

Vyslání Cyrila a Metoděje
Vyhlédli pro Moravu dva zkušené 

muže, rodné bratry Konstantina a 
Metoděje. Byli to Řekové ze Soluně. 
Podle některých historických prame-
nů byla jejich matka Slovanka. V jejich 

okolí totiž žili Slova-
né a oba bratři dob-
ře znali slovanský 
jazyk. Tak byli pro 
Moravu jedinečně 
připravení. 

Navíc měli oba i misijní zkušenosti, 
avšak jejich misijní práce na Moravě 
se křížila se zájmy Říma a Německa. 
Němečtí biskupové pokládali Moravu 
za svou misijní oblast.

Příchod na Velkou Moravu
Soluňští bratři Cyril a Metoděj přišli 

na Moravu v roce 863. Rozšíření křes-
ťanství do Čech se nejspíš stalo po 
křtu českého knížete Bořivoje a jeho 
manželky Ludmily (pravděpodobně 
v letech 880-885) pokřtil je Metoděj na 
Velehradě, Bořivoj křesťanství v Če-
chách podporoval.

Práce na překladech
Bratři Konstantin a Metoděj byli po-

vinováni odjet do Cařihradu a vzdát ze 
své práce „účty“. Cestu do Cařihradu 
chtěli podniknout několikrát, ale stavě-
ly se jim do cesty překážky. Překládali 
z řečtiny do slovanštiny Bibli. Psali i 
jiné náboženské knihy, z latiny a řečti-
ny překládali do slovanského jazyka 
náboženskou literaturu. Konečně se 
jim naskytla příležitost a odcestovali 
do Cařihradu přes Řím. Chtěli o své 

činnosti informovat i papeže. V Římě 
byli mile přijatí.

Konstantinova nemoc a smrt
Mladší bratr Konstantin však v Římě 

onemocněl a nemohl v cestě pokra-
čovat. Metoděj u něj zůstal, aby mu 
sloužil, a papež daroval Konstantinovi 
klášter. Tam se Konstantin nastěhoval 
a dostal od papeže i nové jméno Cyril. 
Své nemoci však 14. března 869 za 
krátkou dobu podlehl.

Změna situace na Moravě
Metoděj pak pokračoval v cestě do 

Cařihradu. 
Tam papež jmenoval Metoděje bis-

kupem a za nedlouho i arcibiskupem 
Moravy a Pannonie. Metoděj se vrátil 
na Moravu, ale již do jiných poměrů. 
V r. 870 byl Rostislav násilně zbaven 
trůnu a Svatopluk se zmocnil trůnu. 
Této situace využili němečtí biskupové 
a Metoděje na dva a půl roku uvěznili. 
Propustili jej až na přímý příkaz pape-
že, který proti německým biskupům 
vyhlásil klatbu. Po návratu na Moravu 
pokračoval Metoděj v misijní činnos-
ti jako dříve. Po jeho smrti (6. dubna 
885) byla na Moravě slovanská boho-
služba vážně ohrožena. 

Po čase se v Čechách ujal latinský 
jazyk a křesťanství přešlo pod Řím-
skou kurii. 

„Mějte na paměti ty, kteří vás vedli a 
kázali vám slovo Boží. Myslete na to, 
jak dovršili svůj život, a následujte je ve 
víře“ (Žd 13, 7).

„Nikdo totiž nemůže položit jiný zá-
klad než ten, který už je položen a to 
je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto 
základu staví ze zlata, stříbra, drahého 
kamení či ze dřeva, trávy, slámy – dílo 
každého vyjde najevo. Ukáže je onen 
den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vy-
zkouší, jaké je dílo každého člověka“ 
(1 K. 3, 11.13).

V průběhu dvou tisíc let zpečetilo 
bezpočet křesťanů svoji víru v Ježíše 

Krista vlastní krví. Ať již na šibenicích, 
římských arénách či na hořících hra-
nicích. Ale žádné plameny hořících 
hranic nepřinesly tolik jasu a změn do 
lidské společnosti a do církve, jako 
kostnická hranice.

Velikán Jan Hus
Jana Husa vidíme jako velikána 

našich dějin, ale Hus věděl, že to, co 
vykonal, bylo z pověření Pána Ježíše 
Krista. Vystupoval jako svědek víry a 
Boží pravdy. Snahou Jana Husa bylo 
posloužit církvi na její cestě ke Kristově 
chudobě, ale církev jeho doby mu ne-
porozuměla, nefandila mu. Jeho hlas 
byl vyslyšen až po jeho smrti. Ukázalo 

se, že dílo, které Jan Hus vykonal, pře-
sahovalo jeho současnost. Jednalo se 
o dílo nadčasové.

Hus byl největším kazatelem, jaký 
se kdy postavil na betlémské kazatel-
ně v Praze. 

Betlémská kaple se stala „husitským 
centrem“ Prahy. Hus shromáždil pod 
svou kazatelnu početnou obec poutní-
ků- studentů, zbožných žen, šlechticů, 
měšťanů, řemeslníků, čas od času při-
cházela i královna Žofie.  

Jeho žáci jej charakterizovali takto: 
„Stal se polnicí hlasitě znějící, neúnav-

ným knězem pravdy, ústy božskými, 
mužem nevýslovným, skvoucím zrca-
dlem svatosti, mistrem života, nepozna-
li jsme jemu rovného.“
    Husovi nepřátelé

Ale Hus neměl jen obdivovatele. Ne-

Křesťanství na 
Velké Moravě
Vlastimil Pospíšil

Mistr Jan Hus   Vlastimil Pospíšil



19

h
is

to
ri
ejeden z jeho bývalých přátel se stal 

jeho úhlavním nepřítelem. Postupně 
jich přibývalo a byli příliš mocní a hla-
sití. 

V Praze mu bylo zakázáno kázat 
a musel město opustit. Aby Prahu 
ušetřil papežského interdiktu (zákaz 
konání bohoslužeb, pohřbů a dalších 
církevních úkonů), odešel na venkov. 
Nechtěl se ukrývat, ale pokračovat v 
započatém díle.Nakonec byl vyzván, 
aby se odebral do Kostnice. Tam před 
koncilem hájil pravdu, kterou hlásal a 
vyznával: 

„Protož věrný křesťane, hledej prav-
du, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj 
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň 
pravdu až do smrti. Pravda tě vysvo-
bodí od věčné smrti!“

Hus nebyl pochopen místními před-
staviteli církve, nebyl pochopen v Ří-
mě, nebyl pochopen na církevním 
koncilu v Kostnici.

Jeho požadavky na život kněží byly 
příliš radikální. Volal církev k následová-
ní Krista v chudobě.  A té se církev bála. 
Tato doba není od nás příliš vzdálená!
Hus se zastával chudých a utlačova-
ných lidi a tím také proti sobě pobouřil 
i církevní představitele.

Zastal se jej i český král
Má na své straně přátele i nepřátele. 

Jedni i druzí jsou velmi vlivní v české 
společnosti. Do sporu se zapojil i čes-
ký král Václav IV. a postavil se na jeho 
stranu. Neslavně se do sporu zapojil i 
Václavův bratr, uherský král Sigmund. 
Byl to člověk nevěrohodný a nespo-
lehlivý. Jeho nevěrohodnost se dotý-
kala Jana Husa v Kostnici.

Hus v Kostnici
Když se na podzim roku 1414 Hus 

vydal na cestu do Kostnice, z hradu 
Krakovec u Rakovníka, doprovázen 
svými přáteli, chová naději, že není 
možné, aby o své pravdě nepřesvěd-
čil ctěný koncil, kterému přeci šlo o 
pravdu, aspoň si to myslel! 

Husovi přátele však mají pochyb-
nosti o tom, že Hus přesvědčí koncil o 
pravdě svého učení a rozptýlí chmurné 
pověsti o svém kacířství. Ještě se za-
stane i Viklefa. Hus se chystal, že ob-
hájí před koncilem pravdu, kterou hlá-
sal z  betlémské kazatelny, i z katedry 
univerzity. Byla to jeho naivita nebo dů-
věra v koncil? Kdo jiný má rozhodnout 
o pravdě, když ne koncilní otcové? Ti, 

kteří se hlásí ke Králi králů, ke Kristu?
Hus se odvolá ke Kristu, k Soudci 

všech soudců. Věděl, že jen Kristův 
soud je spravedlivý, věděl také, že 
Kristus nikomu nestraní. 

Hus odchází do Kostnice v naději, 
že „Boží pravda“ musí zvítězit. Bude ji 
hájit, byť i v plamenech hořící hranice.  

Husovi nepřátelé byli v Kostnici dří-
ve, než on a jeho průvod. Ti lobovali 
v Husův neprospěch. A nemuseli se 
příliš namáhat. Což je něco ostudnější-
ho než to, když se z přítele stane nepří-
tel, a z toho, který je nejblíže, se stane 
nejvzdálenější, jak to bylo v případě 
některých Husových přátel? Zejména 
Stanislava ze Znojma a Štěpána Pálče.  

Hus nebyl jediným případem, kte-
rý byl na koncilu na pořadu jednání. 
Jeho případ v dané chvíli byl spíše 
na okraji jednání. Větším soustem pro 
otce koncilu bylo papežské schisma 
dvojpapežství.                             

V konečném důsledku se Husův pří-
pad stal pro pozdější vývoj v Evropě 
tím nejdůležitějším, co z kostnického 
koncilu vzešlo. 

Hus se stal vskutku reformátorem 
církve, ač od Říma neuznán. Uznání 
od Říma se mu dostalo až nedávno. 
Česká reformace byla první reformací 
vůbec v takovémto rozsahu. Německá 
a švýcarská reformace přišla až o sto 
let později.

Mít dobré přátele
Hus měl dobré i věrné přátele, stáli 

vedle něho za všech okolnosti, byli mu 
oporou v nejtěžší situaci v době poby-
tu ve vězení a v Kostnici. Podporovali 
ho morálně i finančně a to za všech 
okolností. Mezi těmi nejbližšími přá-
teli byl především pan Jan z Chlumu. 
Čeští a polští přátelé mu pomáhali ve 
vězení v Kostnici, jak jen mohli. Husovi 
přátelé mu po jeho půlročním věznění 
vymáhali veřejné slyšení na koncilu. 
Ale na koncilu nebyl zájem pro Husův 
zápal. Někteří z jeho přátel ho nabáda-
li, aby se podřídil požadavkům koncilu. 
Tvrdili, že o tom, co je pravda, rozho-
duje koncil.  

Hus na to řekl: „O pravdě rozhoduje 
Písmo jakožto slovo Boží a že tedy i 
koncil musí své učení doložit z Písma.“ 
Jinak se koncilu podřídit nechtěl a ne-
mohl. Hus se ocitá ve vězení, v oko-
vech, na noc připoután ke zdi. Píše: 
„Nyní mne souží bolení zubů.“ Ve chvíli, 
když potřebuje nejvíce sil a nejjasnější 
mysl.

Dostavila se bolest v hlavě. Hus tedy 
napsal svým přátelům: „To je zaslou-
žená pokuta za hříchy mé a je to dů-
kaz lásky Boží lásky ke mně.“

Hus neobviňuje Boha za své utrpení, 
ale sebe. I v těžkých chvílích života cítí 
i vidí při sobě Boží lásku. 

Pan Jan z Chlumu byl Husovi vždy 
na blízku. Ten mu řekl: „Mistře, my 
jsme laikové, nerozumíme tomu. Mys-
líš-li, že jsi na omylu, nestyď se to při-
znat. Ale jestliže jsi jistý, že máš pravdu, 

neodvolávej a nenechej se odradit.“ 
Hus přijal tuto výzvu k rozhodnutí a 

rozhodl se pro smrt. S duší zkrouše-
nou a pokornou říká: „Jak bych já, kněz 
zákona nového, se strachoval před 
trestem, který rychle mine, bych měl 
spáchat hřích a přestoupit zákon Boží 
tím, že bych odstoupil od pravdy, křivě 
přísahal a dal bližním pohoršení.“ Hus 
věděl, že hlas Boží je nad lidský hlas. 
Bude tedy hlasu Božímu naslouchat. 
Hus také věděl, že nemůže spoléhat na 
člověka, nemůže od člověka očekávat 
pomoc. Jeho pomoc byla v Kristu. Kris-
tus mu byl nad život dražší.

Zklamal se ve spoléhání na dopo-
ručující glejt od uherského krále Sig-
munda. Glejt mu byl přislíben a měl 
mu zaručovat volnost pohybu i veřej-
ného slyšení na koncilu, ale jak se čas 
vlekl, naděje na veřejné slyšení ustu-
povala do pozadí. K veřejnému slyše-
ní nedošlo. Došlo jen k veřejné obža-
lobě a veřejnému odsouzení k upálení 
na hranici.

Kdo ho nezklamal, byl jeho Pán a 
Bůh Ježíš Kristus. Na Něj spoléhal, 
k Němu se odvolal. 

Když Hus uslyšel poslední slova roz-
sudku, zbledl, ale brzy se vzpamato-
val a pronesl před koncilem tato slova: 
„Pane Ježíši Kriste, odpusť všem mým 
nepřátelům, že mne křivě obžalovali, 
křivé svědky zjednali a křivé články 
proti mně vymyslili. Odpusť jim pro 
Tvé nesmírné milosrdenství.“ 

Hus patří mezi zářivé svědky evan-
gelia a také i o něm platí to, co napsal 
pisatel listu Židům: „Mějte v paměti ty, 
kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. 
Myslete na to, jak dovršili svůj život, a 
následujte je ve víře! Ježíš Kristus je 
tentýž včera, dnes i na věky.“

Závěr Husova života splynul s kost-
nickou hranici. Plameny ohně „od-
nášely“ jeho duši do nebe. A jeho 
popel plul ve vodách Rýna do světo-
vých oceánů. Do Čech se vrátila jen 
vzpomínka na Husa i rozhodnutí hájit 
pravdu. Pro tuto pravdu věrní Čecho-
vé opouštěli svou vlast. V Husovi měli 
dobrý příklad.

6. červenec L. P. 1415 se nesma-
zatelně zapsal do dějin českého ná-
roda a do boje za Boží pravdu.
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Marie Horáčková a archív redakcie.

Jan Hus
(báseň z 19. století)

Stojím před vámi a mlčím. Ó, soudce,
Ty nejsi pro mne soudem Božím!
Vím, moje hranice již hoří.
Zástup, který mne doprovází, zuří.
Nikdo ode mne nedostane zprávu.
Již je připravená cesta,
nad ní zkrvácené letí labutě.
K svému Bohu.

Stojím a mlčím. Co vám poví odsouzený
za každý cit, myšlenku i vnuknutí?
Vaše vítězství! Vítězství, římští vy páni,
moje obrana je mlčení,
a vina – můj duch již ztrhal okovy.
Vaše vítězství! Hle, chrámová klenba,
klenba nad mou hlavou, opakuje odsouzený!
Na hranici! Plameny…!

A přece mne obava nedrtí, nezlomí,
Bůh zná mé srdce a ví, že čisté jest.
Nadarmo, biskupe, své rámě vystíráš
a ohnivé klatby proti mně vysíláš.
Pravdu nikdy nezapřu…
Nezklamu!
Můj duch je svobodný, silný, na křídlech věčnosti
ulétá z hořící hranice.
Pod Tvoji ochranu, Kriste.

Ó, dobří lidé, bez obav buďte!
Země již nerodí, hranice zplaněla.
Koncil, výsměch Říma, dám na to slovo!
Nuž, vy dobří lidé, bez obav buďte!

Marie Konopnická

Z polštiny přeložil Vlastimil Pospíšil 
 


