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OSLAVA BOŽÍ LÁSKY,
MILOSTI A MOCI
Ještě jednou se setkat, ještě jednou spolu oslavovat PánaBoha hudbou a zpěvem,
ještě jednou sepovzbudit na cestě víry. Tobylomotivací k uskutečnění
slavnostního setkání pěveckého sboru Jas k jeho50. výročí založení v roce 1970.
Vše začalo historickým setkánímzakladatelů, bývalýchdirigentů, duchovních
vedoucích, sólistů i zvukařů v lednu2020 v Brně. Tehdy jsmebyli všichni zapáleni
a nadšení pro uskutečnění slavnostního setkání ještě na podzim téhož roku.
Nakonec tobylo díky covidu ažpo více neždvou letech.Dnesmohu říci, jak se
znovupotvrdilo, že „všechny věci napomáhajímilujícímBoha k dobrému“.
Díky té neplánovanédlouhédobě jsme semohli naplno adohloubky věnovat
přípravě publikace „Fenomén Jas“. Scházeli jsme sepoměrně často, samozřejmě
on-line, a věnovali se textu i fotografiím aždonejmenších detailů. Pokudmám
něco vyzvednout za sebe, dnesmusím říci především toto: Byl to promě vždy
vzácný čas setkání,modliteb, společnépráce, sdílení se. Bylo nás sedm, tohle číslo
plnosti se osvědčovalo znovu a znovu. Přínos každého člena redakční rady byl
velmi důležitý. Zapublikaci jsem spolu smnohadalšími velice vděčný.
Kolikrát jsemv ní již vděčně „listoval“. A budu znovu!
Souběžně s publikací jsmepřipravovali vlastní setkání. Ukázalo se, žemáme v církvi
schopnémanažery, kteří se zhostili svých úkolů na jedničku.Nejen, že se během
setkání nemusel řešit žádný větší problém, ale všemohloprobíhat v pokojném,
radostnéma vděčnémduchu. Apokudněkteří hovořili o tom, že jsmebyli na
„hoře proměnění“, jsem si jist tím, že to tak opravduprožívali. Setkání se stalo
předjímkou toho, cobudeme jednouprožívat na věčnosti, v Božímkrálovství.
Nelze než znovuděkovat PánuBohu za nádhernédny Jeho lásky,milosti amoci!
Stejně tak znovuděkujme za celých 50 let života a službypěveckého sboru JAS!
Nelze než vyjádřit také velikou vděčnost všem těm, kteří se na tomz Božímilosti
mohli podílet

Jan Titěra.

foto: Milan Uhrin
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ÚVODNÍK
Evropa zažívá těžké časy ve formě zdražení
komodit, inflace a zvyšování cen potravin a jiných
produktů. To vše kvůli probíhajícímu válečnému
konfliktu na Ukrajině. Protože v našem životě
nejsou jen slunečné dny, musíme se ptát:
„Jak máme uctívat Hospodina v těžkých časech?”
David řekl v Ž 34, 2: „Dobrořečit budu Hospodinu
v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho
chvála.”A právě David nám zanechal mnoho textů
žalmů určených pro těžké časy. Řadu let jsem četl

tyto texty, ale neoslovovaly mě, nerozuměl jsem jim. Ani po emocionální stránce,
ani teologicky. Obcházel jsem tyto texty, protože jsem se nemohl ztotožnit s jejich
poselstvím, emocemi a obsahem. Od začátku války na Ukrajině tyto texty
najednou jakoby ožily a začal jsem je číst jinýma očima. Pocity, které z těchto
žalmů vyzařovaly, byly stejné, jako jsem prožíval i já. Najednou mi tyto žalmy zněly,
jakoby je někdo napsal právě pro tuto dobu a situaci. Jsou tak aktuální, čerstvé
a nabité emocemi.
Jedním z důvodů, proč žalmy tolik mluví k Božímu lidu ve všech dobách,
je srozumitelnost jejich jazyka. Žalmy jsou velkým přínosem pro věřícího, který chce
v Bibli najít pomoc při vyjadřování radosti a smutku, úspěchu, pádu, naděje a lítosti.
Je zde vyjádřena celá škála lidských emocí, včetně těch krajních. Existuje skupina
žalmů, které obsahují vyjádření zloby a hněvu vůči jiným lidem směřované k Bohu.
Tyto žalmy se označují jako proklínající žalmy nebo žalmy pro těžké časy, kterým
rozumíme jen tehdy, když se nacházíme v těžkých časech. Žalmy jako
např.: 7, 10, 35, 62, 71, 75, 88, 137, 140, 142, atd. Tyto žalmy vedou či směřují náš
hněv, projevený ve slovech k Bohu a skrze Něho, místo abychom ho slovně nebo
fyzicky zaměřovali na někoho jiného.
V těchto „žalmech” často čteme otázky, které směřují k Hospodinu, jako:
„Proč jen stojíš v dáli Hospodine a v dobách sloužení se skrýváš? Jak dlouho chceš
přihlížet? Zanevřel jsi na nás natrvalo?” Najdeme tam také často prosby a výzvy,
aby Bůh konal soud, pomstu, sjednal právo a spravedlnost, chránil spravedlivého,
zničil a potrestal nepřátele a nenechal zlo zvítězit.
Někdy tyto žalmy vznikly z krajních emocí (Ž 58), které autor prožíval, protože byl
na pokraji propasti, v zoufalství, beznaději a strachu o svůj život. Přesto se obrátil
k Bohu a v těžkých časech s Ním nepřestal komunikovat, a v modlitbě vyjádřil to,
co prožívá, cítí, vidí kolem sebe. Tímto, věřím, že nám zanechal příklad, jak máme
i my chválit Boha v těžkých časech života a to tak, že Ho neopouštíme,
ale vyléváme před Ním svoji duši a všechny naše emoce v křiku, slzách, bude-li
třeba, a přinášíme své pocity Bohu. Ne člověku, protože nám ne vždy musí
rozumět, nýbrž Bohu. Voláme a lkáme před Ním a modlíme se a prosíme také
za vysvobození (Ž 59), pomoc (Ž 124), za konání soudu (Ž 58), smilování (Ž 123),
uzdravení (Ž 142), ochranu (Ž 121), obnovu (Ž 80) a změnu našeho údělu (126).
V těžkých časech není jednoduché chválit Boha, někdy to Izraelci odmítli (Ž 137),
protože neměli na chválu sílu, protože v tom okamžiku by to bylo, jakoby házeli
perly před svině (Mt 7, 6), jejich nepřátelé by měli jen další důvod k posměchu.
Přesto si ale řekli, že v zajetí na Jeruzalém nemohou zapomenout a budou ho
považovat „za svou svrchovanou radost“ (Ž 137, 6).
A právě o to jde v těžkých obdobích, aby naše vnitřní postoje měly kořeny
v neměnných pravdách Božího slova, které jediné mohou překonat, usměrnit
a nakonec i uzdravit naše emoce.
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Zažili jste v poslední době mocný Boží dotek?
Jak vás Pán Bůh oslovil při čtení Písma a na modlitbách?

Milí čtenáři Rozsévače. S novým rokem jsme vám přinesli téma Duchovní disciplíny: Čtení Bible, modlitba, vyznávání hříchů,
rozjímání nad Božím Slovem, půst, ztišení se nad Božím Slovem, uctívání, chvála, společenství, podřízení se, služba. Při studiu Písma
a na modlitbách jistě prožíváte požehnané chvíle. Pokud uznáte za vhodné, pošlete nám na emailovou adresu rozsievac@baptist.sk
nebo na korespondenční adresu: Marie Horáčková, Sv. Čecha 11, 678 01 Blansko, tel. č. 734 596 635, svoje myšlenky s Bohem,
poznatky, povzbuzení, podělte se s radostí ze čtení Božího Slova s ostatními. Povzbuzujeme vás k zaslání vašich krátkých úvah
a myšlenek, jak vás Bůh oslovuje, vede, ujišťuje, jak je k vám soucitný v těžkých chvílích a jak vás následně potěšuje. Děkujeme vám.

Redakční rada Rozsévače

„Uctievajte len Hospodina, ktorý vás
vyviedol z Egypta s veľkou mocou a
vystretým ramenom. Jemu sa klaňajte a
jemu obetujte“
(2Krľ 17, 36).

„Jenom Hospodina, který vás vyvedl z
egyptské země s velikou silou a se
vztaženou paží, se budete bát, jemu se
budete klanět a jemu obětovat“
(2 Král 17, 36).

„Zvelebovať budem Hospodina v každom
čase, ústami ho budem ustavične chváliť...
Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne
vyvyšujme jeho meno!“
(Ž 34, 2 a 4).

„Dobrořečit budu Hospodinu v každém
čase, z úst mi bude znít vždy jeho
chvála…Velebte Hospodina se mnou,
vyvyšujme spolu jeho jméno
(Ž 34, 2 a 4).

„Hovorte spoločne žalmy, hymny a
duchovné piesne, v srdci spievajte a
oslavujte Pána“
(Ef 5, 19).

„Plni Ducha zpívejte společně žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte
Pánu, chvalte ho z celého srdce“
(Ef 5, 19).

„Skrze neho (Ježiša) teda ustavične
prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie
pier, ktoré vyznávajú jeho meno“
(Heb 13, 15).

„Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť
chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho
jméno“
(Žd 13, 15).

CO S TÍM DNES?

Někdo si myslí, že nemůžeme plně spoléhat na Boha, když Ho nevidíme.
Nemůžeme Jej přece zkontrolovat, jestli opravdu koná… Ale Bůh není jako člověk,
na kterého není spolehnutí. On vyvedl Izraele z egyptské poroby svou velikou
mocí a silou, když k Němu vysílali svoje modlitby, když prosili o vysvobození.
Udělal to skrze Mojžíše, kterého si už dávno před tím připravoval. Na Pána Boha
se můžeme plně spolehnout, On se nemění. Můžeme Mu všechno svěřit, děkovat
a chválit Ho už předem. Podobně jako to udělali kdysi Izraelité, když šli do boje
s nepřítelem. Velitel nepostavil dopředu ty nejsilnější muže, ale zpěváky. Věděl,
že Bůh bude bojovat za ně. Vyšli do boje se zpěvem a zvítězili. On je věrný a plní
svoje Slovo, svoje sliby. Jemu je třeba obětovat v dnešních dnech oběť díků, oběť
rtů. Svými ústy Jej ustavičně chválit. Plni Ducha zpívejme Žalmy, duchovní písně
nejen v neděli ve shromáždění, ale ve svém srdci stále, všude, kde se zrovna
nacházíme. Nezáleží, v jaké jsme zrovna situaci. Pavel a Silas chválili Boha písněmi
i v těžkém žaláři, kdy měli nohy sevřené v kládě. Věděli, že Hospodin je s nimi.
I dnes víme, že Pán je s námi, ať je nám dobře nebo zle. Jeho zaslíbení: „Bůh slyší
každého, kdo k němu volá, nikoho nenechá napospas“ (Ž 34, 18) stále plně
platí. A to se nás dotýká! Když se Bohu plně odevzdáme, On nás nikdy nezklame.
On dokonal své dílo spásy a jako závdavek nám dal svého Ducha svatého, který
zkoumá hlubiny Boží, vede nás, vyučuje nás, radí nám, jak dál. Uctívání, chvála
a oslava patří jen Jemu. Nikomu jinému, i kdyby nad námi nepřátelé zbrojili.
Podobně to vyjadřuje i král David v knize Žalmů. S ním můžeme s vděčností
vyznat: „Bůh je veškerá moje spása a veškeré blaho, odjinud nevzejde nic“
(Ž 34, 5). Důvod toho všechno je v Bohu samotném. „Vždyť zde nemáme trvalý
domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde“ (Žd 13, 14). „Ať plesají mé rty,
když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená“ (Ž 71, 23).

Máme tendenci Boha neustále
kontrolovat, jestli pro nás
opravu pracuje, i když Mu

svěříme vše, co prožíváme? Myslíme si, že na nás Bůh zapomněl, že na nás neměl
čas, když se situace přiostřuje? Myslíme si, že chválit Boha a zpívat žalmy je málo?
Že bychom měli raději „něco dělat“? Zkusili jsme Boha vzít tzv. „za slovo“?
Myslíme si, že na neustálé chvály, díky a vyznávání Jeho jména celým srdcem
nemáme čas? Zkusme Boha! Plňme denně svoje srdce chválami a vyvyšováním
našeho Pána. „Přinášejte tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty
nechť vyznávají jeho jméno“ (Žd 13, 15). „Bůh slyší každého, kdo k němu volá…“

UCTÍVÁNÍ, CHVÁLA,
OSLAVA
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ĎAKOVANIE, CHVÁLA,
UCTIEVANIE

nádvorí; ďakujte mu a dobrorečte jeho menu! Lebo je
dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a jeho vernosť
z rodu na rod“ (Ž 100, 4 – 5). Ak chceme vojsť do Jeho
brán, do Jeho prítomnosti, je dôležité uvedomiť si,
ku komu prichádzame. Vnímať Jeho veľkosť, Jeho majestát,
uvedomovať si, kým je pre nás. Chvály na bohoslužbe by
mali splniť aj ďalší cieľ.Mali by sme ich vnímať tak
intenzívne, aby z našich myšlienok odišlo všetko, čo ruší
našu myseľ pri uctievaní Boha. Takto môžeme uvoľniť
cestu tomu, aby Duch Svätý konal. Aby premieňal naše
životy, aby rozdával dary, aby sa dotýkal aj neveriacich,
ktorí prišli na zhromaždenie, aby aj oni mohli byť
zachránení. Pre cirkev je veľmi dôležité prijať dary Ducha
Svätého na budovanie a rast. „Usilujte sa o lásku a horlite
za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali“
(1Kor 14, 1). Nech nie sme ako tí, o ktorých sa píše:
„Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu
odpovedali: Nie, ani sme nepočuli, že je Duch Svätý“ (Sk 19, 2).
Kresťania by nemali žiť iba zo svojich síl, zo svojho
poznania. Ani jednotlivé služby by nemali byť prideľované
podľa ľudského pohľadu, podľa nášho ľudského poznania,
alebo len preto, že to nemá kto robiť. O čo významnejšia
je preto služba vo chválach! Má za úlohu oveľa dôležitejšie
veci, ako len zahrať nejaké piesne. Do chváliacej služby
by sa preto nemali vyberať služobníci len kvôli tomu,
že majú nejaké hudobné vzdelanie, vedia hrať alebo spievať.
Toto je ľudský pohľad. Duchu Svätému nestačí, že niekto
vie hrať alebo spievať. V chváliacej skupine by mali byť ľudia
obdarovaní pre túto činnosť, horliví pre Boha a pre
modlitbu. Prv ako pridelí vedenie zboru niekomu túto
službu, má to byť premodlené, potvrdené od Boha.
„Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú
vzývať Otca v duchu a pravde; veď aj Otec takýchto
ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo Ho vzývajú, musia
Ho vzývať v duchu a v pravde“ (J 4, 23 – 24).

Chvály a uctievanie by mali byť súčasťou každého nášho
dňa, nielen v nedeľu na bohoslužbe. Chváľme Boha bez
ohľadu na okolnosti, či sa nám darí alebo nedarí. Ak sa nám
nedarí, chyba nie je na Božej strane, ale na našej. On nedáva
zlé veci do nášho života. On dáva riešenie. Ak sme v zlej
situácii, chváľme Ho ešte viac. Potrebujeme sa dostať do
Jeho blízkosti a pochopiť, kde je problém a nájsť riešenie.
On dá odpoveď. Niekedy zažívame skutočne ťažké dni,
ale vytrvajme a chváľme Ho. A nehľadajme chybu v iných,
ale v sebe. Neľutujme sa, ale verme Jemu. Sebaľútosť
je diablova zbraň namierená proti nám samým. Ak vzdáme
boj, víťazstvo bude diablovo. Aj Dávid o tom hovorí
nasledovné: „Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a zrána
budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo ty si bol mojím
hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti. Ty, sila
moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom,
môj milostivý Boh“ (Ž 59, 17, 18). Život Dávida nebol len
o víťazstvách. Niekedy prežíval veľmi ťažké obdobia. No
nikdy to nevzdal. A čo sa týka chvál, bol pre nás vzorom,
ako chváliť Pána. Vidíme to aj v jeho žalmoch, ktoré sú pre
nás vzorom chvál. Dávid veľmi dobre vedel, čo pre neho
Boh znamená, chválil Ho od svojej mladosti. Prešiel s Ním
všetky výhry aj prehry. Pretože aj víťazstvo, aj prehru treba
vedieť správne duševne spracovať. Po výhre dajme pozor,
aby nás neovládla pýcha, pretože ako sa hovorí: „Po pýche
prichádza pád.“ A v prípade prehry, ak upadneme
a ľutujeme sa, výhry sa stanú pre nás veľmi vzdialené.
Aj za prehru ďakujme a chváľme Boha. Môže byť pre nás
budujúca, poučíme sa z nej a nebudeme psychicky dolu.

Ak sme aj vďační, aj empatickí, nechválime Boha len za to,
čo sa stalo nám. Radujeme sa, ďakujeme a chválime aj vtedy,
ak sa stalo niečo dobré aj niekomu inému, a to nielen
nejakému človeku, ale aj v nejakom spoločenstve, v našej
spoločnosti, v ktorejkoľvek krajine, kdekoľvek. Takto je to
aj v nasledujúcom príbehu v Božom slove: „Nato Ježiš
zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal
sa Ho: Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal mu: Pane,

Ďakovanie je prirodzená reakcia na to, keď pre nás urobí niekto
niečo dobré, príjemné, výhodné, alebo nás niečím obdarí. Mali by
sme byť za to vďační a prípadne to vyjadriť aj inými slovami ako len
slovom ďakujem. Vďačnosť by mala byť samozrejmosťou v našich
životoch. Nielen ako prejav slušnosti. No mala by mať aj svoje
hranice. Má byť primeraná vzhľadom na vykonaný skutok.
Nemali by sme to s ňou preháňať, ani ju zanedbávať. Vďačnosťou
vyjadrujeme, že to, čo sme dostali, si vážime a je to pre nás
vzácne. Voči ľuďom väčšinou vyjadríme vďačnosť poďakovaním.
No ako ju vyjadríme vzhľadom k Bohu? Žiadny človek pre nás
neurobil toľko ako On. Stačí povedať ďakujem?

Je to už zabehnutý zvyk, že v nedeľu sa kresťanská cirkev stretáva
na bohoslužbách. Stalo sa bežným aj to, že na začiatku
zhromaždenia prebiehajú chvály. Sú rôzne, v každej cirkvi podľa
možností a schopností Božích detí. Chváliť a uctievať Boha
je správne a je to veľmi dôležité. Je to dokonca prikázaná obeť.
„Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest
ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno“ (Žd 13, 15). V tomto verši
si zaslúži pozornosť slovo „vždy“. Nevyjadruje len to, že máme
Boha chváliť vždy, keď sme na bohoslužbe, ale stále. Chváľme
a uctievajme Ho celým svojím životom, svojím správaním, svojimi
slovami, nech sme kdekoľvek a robíme čokoľvek. V cirkvi nás majú
motivovať ku chválam piesne vybrané na tento účel. No
zaspievanie piesní nemá byť cieľom uctievania, ale len
prostriedkom, ktorý nás má duchovne priviesť ku chvále,
ktorá vychádza z nášho srdca. Ďakovanie a chvála vo vzťahu
k Bohu nie je len prejav slušnosti alebo poslušnosti. V duchovnom
rozmere má oveľa väčšiu cenu. Posilňuje moc našich modlitieb
a sprostredkováva Božiu prítomnosť. Ponorení do chvál
a uctievania nevnímame natoľko naše bezprostredné okolie,
ale o to viac Božiu blízkosť. „Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu,
kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc“ (Ž 50, 23). Boh
vníma, či naša chvála vychádza z postojov nášho srdca voči Nemu,
alebo je len formálnou záležitosťou na bohoslužbe. On vidí
do nášho srdca, či Ho skutočne ctíme, a preto Ho chválime.
Z toho pramenia aj ďalšie okolnosti medzi nami a Bohom.
„Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom do jeho

CHVÁĽ BOHA A ZAŽIJEŠ ZÁZRAKY

Když jsi přemožen okolnostmi, poslední, co bys chtěl dělat,
je chválit Boha. Je to ale to první, co bys měl udělat
(pokud nejsi v zajetí). Proč? Protože chvála odpoutává tvou
pozornost od sebe samého a přitahuje tě k zázračné Boží moci.
Chvála tě přivádí do Boží přítomnosti a staví tě do Boží přízně
a požehnání. Možná si říkáš, že nerozumíš tomu, jak chvála
funguje. Podívej se na to takhle – nemusíš rozumět aerodynamice,
abys mohl létat. Prostě nastoupíš do letadla a pilot tě dostane tam,
kam potřebuješ. Stejné to je, když chválíš Boha – prostě to udělej
a uvidíš výsledky.
Ž 35, 18, 28: „Vzdám ti (Bože) chválu ve velikém shromáždění
a budu tě chválit před početným lidem. O tvé spravedlnosti bude
pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.”
Bůh je hoden chvály navzdory našim těžkým okolnostem, a když
máš pocit, že tvé srdce je příliš těžké na to, abys Ho chválil, přesto
nebo navzdory tomu Ho můžeš oslavovat. V těžkých časech
nemusíme být v izolaci.
David říká, že chce chválit Boha ve velikém shromáždění.
Ne sám, ale s dalšími lidmi, kteří jsou přátelé Ježíše.
Největší důvod proč chválit Ježíše navzdory tomu, co se děje
kolem nás, je: „Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi.“
Ježíš je největší, nejsilnější a nejmocnější.
ON je hoden naší chvály po celý den. Chvalme Ho tedy a děkujme
Mu, protožeOn je vítěz nade vším.… i nad těžkými časy.

Nick Lica, BJB Karlovy Vary

POKRAČOVANIE ÚVODNÍKU //////



6 ROZSIEVAČ

RADUJÚ SA V TEBE
VŠETCI

PIESEŇ

Nech sa tešia a radujú v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú!
A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je
veľký! (Žalm 40, 17)
Zaraďme sa medzi ľudí, „čo spásu Tvoju milujú". V našej dobe
je nevyhnutné rozširovať rady tých, ktorí si zamilovali Božiu
spásu. Dnešný trend je totiž opačný. Na zemi bolo vždy
príťažlivé a zaujímavé hľadať – túžiť po sláve a po peniazoch.
Túžba po peniazoch a sláve prekvitá dodnes. Lavice modlitební
(i kostolov) zostávajú prázdne. Tu nie je namieste lamentovať
a ťažkať si, ale sebakriticky zhodnotiť, ak si voľkám napr.
pri vyššom zárobku a zľahostajniem k hodnotám spásy.
Ak sa zvýši mzda, je úplne prirodzené, že nás to poteší.
No, zlým signálom môže byť vtedy, ak nepostrehnem, že túžba
po zemských hodnotách vo mne narastá a s ňou aj túžba
po prvenstve. A najhoršie ešte len príde, keď výzva Pána Ježiša
je úplne vytesnená zo života: „Ak niekto chce byť prvý, nech
je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým" (Mk 9, 35).
Ponaučenie a napomenutie: Položme si otázku - nie je príčinou
nejedného konfliktu medzi kresťanmi to, že viac ako spásu
milujeme pochvaly, slávu alebo hmotné zisky? Dobré
smerovanie života je iné: „A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech
hovoria vždy: Hospodin je veľký!" V živote nás láska k Bohu
dovedie vždy k oslave Boha. Sumarizujme: Hľadanie Boha
predchádza osobná skúsenosť. Túžime Ho nájsť, stretať
sa s Ním a podriadiť sa Jeho vôli. Učeníci to vyjadria prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa.“ Platí dodnes, ak Ho oslovíme Otče
náš, otvárame pred Ním svoje srdce, počuje nás. Človek túži
po spáse, vyslobodzovaní, hlbšom zmysle života. V našom
rozhovore s Ním ožije túžba po svätosti, plnení Jeho vôle,
po chlebe každodennom a živote v trvalom odpúšťaní
a zmierení. Dennú skúsenosť s pokušením nesmieme zľahčiť
a nad zlobou, ktorá chce nad nami chytráčiť a vládnuť,
vyslovujeme rozhodné Nie! Zbav nás zlého! Milujeme Tvoju
spásu natoľko, že zloba a zlosť sa nemôžu v nás zabývať,
ani nad nami vládnuť. Len vtedy je srdce trvalo pripravené
Boha chváliť: „Nech hovoria vždy: Hospodin je veľký a silnejší
ako moja zloba, ako môj hriech v každom pokušení. Tento
pohyb srdca zostane konkrétnym dôvodom zamilovať
si, a spoločne nažívať v spáse. Vždy oslavovať, spoločne
plesať a hovoriť: Hospodin je veľký!

js

nech vidím. Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa zachránila.
A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok
ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu“ (Lk 18, 41 – 43).
Musela tam byť úžasná atmosféra, keď množstvo ľudí chválilo
Boha kvôli uzdraveniu žobráka, ktorý bol predtým slepý.
Nevieme to odhadnúť, koľko tam tých ľudí mohlo byť, ale Boh
sa z toho musel veľmi radovať. No poznáme aj taký príbeh
z Biblie, keď ľudia boli uzdravení z malomocenstva a ani
nepoďakovali. Iba jeden z nich. „Keď ich videl, povedal im:
Choďte, ukážte sa kňazom! A keď išli, boli očistení. Tu jeden
z nich vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom
oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval
Mu; a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: Či neboli očistení
desiati? A kde sú deviati? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu
chválu, iba tento cudzinec!“ (Lk 17, 14 – 18). Toto sa nám
zdá až neuveriteľné! Nepoďakovať sa za takéto uzdravenie!
Ako sa to mohlo stať? Ďakujeme predsa aj za menšie veci.
Mohlo to mať rôzne dôvody. Ale keďže aj Ježiš sa tomu divil,
asi tie dôvody neboli vážne. On by ich vnímal. Možno si len

dostatočne neuvedomili, aká úžasná vec sa im stala, alebo
s ňou boli natoľko ohromení, že poďakovať jednoducho
zabudli. Možno sa to stáva niekedy aj nám. Možno berieme
veci od Boha ako samozrejmosť, ale vďaku a chválu už ako
samozrejmosť nevnímame. A keď sa nám dejú zlé veci, viníme
za to Boha. No opäť hovorím, ako už bolo uvedené vyššie,
že chyba je na našej strane, nie na Božej.

V Božom slove je uvedené viac prípadov, keď ľudia nič
nežiadali od Boha, iba Ho chválili a uctievali a na základe toho
sa diali veľké veci. Boh ocenil ich chválu, vystúpila hore k Nemu
a On konal. On miluje, keď môže vidieť, akí sme z Neho
nadšení a že sme vďační za všetko. Vidí to v našom srdci.
Pozrime sa na túto situáciu: „Deň čo deň zotrvávali
jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali
pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli
obľúbení u všetkého ľudu. A pán pridával na každý deň tých,
ktorí boli zachránení“ (Sk 2, 46 - 47). Aj dnešná doba
potrebuje takúto cirkev, čo chváli Boha s plesajúcim
a úprimným srdcom. Ešte mnohí musia byť zachránení.
Uvediem tu ešte jeden prípad, kde môžeme vidieť, aké zázraky
sa dejú, keď chválime nášho Boha. „Okolo polnoci modlili
sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali.
Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy
žalára. Všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili
okovy“ (Sk 16, 25 - 26). Tento príklad je ešte veľavravnejší.
Udiali sa veci, ktoré sú z ľudského pohľadu nemožné.Oslovili
aj neveriacich. Ako sa píše ďalej, bol spasený žalárnik
a aj všetci v jeho dome. Dali sa pokrstiť a všetci sa radovali,
že uverili Bohu.

Je naša chvála primeraná tomu, čo pre nás Boh znamená?
Má dôležité miesto v našich životoch? Berieme ju dostatočne
vážne? Buduje nás vo vzťahu k Bohu? To všetko sú otázky,
na ktoré si musíme odpovedať my sami. Skúmajme to celým
svojím srdcom a celou svojou mysľou a pozvime k tomu
aj nášho Boha. On dáva odpovede.

Jarmila Bystričanová

V zbore v Tekovských Lužanoch, kde som vyrastal,
bol hudobný život bohatý. Dychovka, tamburáš, spevokol,
rôzne sólové a iné vystúpenia, ale aj harmónium ako
sprievodný nástroj ku spoločnému spevu. Jedným
z rozhodujúcich momentov, keď ma hudba natoľko oslovila,
že som sa rozhodol začať to skúšať aj doma, boli niektoré
jednoduché harmonické spoje sprievodného nástroja, ktoré
zaznievali pred piesňami alebo medzi jednotlivými veršami
piesne. Prvá pieseň, ktorá ma tak mocne zaujala,
že som sa rozhodol naučiť sa ju hrať aj štvorhlasne, bola pieseň
„Ve skalním hrobě spal“. Božie riadenie vidím aj v tom,
že tá pieseň bola písaná v C-dur, pretože krížiky a béčka som
vtedy ešte nepoznal a to by ma mohlo odradiť. Postupom času
som sa tiež dostal do služby, v ktorej som hudobne sprevádzal
spoločný spev. Všimol som si, že spev, či už je to spev detí,
mládeže, alebo spoločný, podporovaný hudbou, má veľkú silu
a vplyv. Zatúžil som, aby aj táto krása slúžila namiesto zábavy
a potešenia ku cti Božieho mena. K oslave Toho, ktorý je
zdrojom všetkej krásy a umenia, ktorý je Pôvodcom všetkých
trvalých a večných hodnôt. Význam piesne nám potvrdzujú tiež
príklady z histórie. Napríklad aj husiti zakúsili, že spoločná
pieseň viery nielen že im dodávala odvahu, ale dokonca zahnala
na útek omnoho silnejšieho nepriateľa, a tak boli vyslobodení
z nebezpečenstva smrti. Nech v bohatej miere znejú duchovné
piesne a hudba aj v našich rodinách ku cti Božieho mena
a na spoločný úžitok.

Ľ.P.
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JSME OCHOTNÍ
MĚNIT SE?

IGOR GRICYK
ROZHOVOR S KAZATEĽOM

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

Rozhodnutí, že chci být jednou kazatelem, jsem učinil ještě
před tím, než jsem si to uvědomil a prožil povolání
do této služby.

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

Na cestě k této službě mě nejvíc ovlivnil br. kazatel Josef
Šolc. V roce 2001 kázal ve Vinohradském sboru v Praze
a jeho kázání mě oslovilo a vedlo k posvěcení mého života
ke službě.

Kdo je tvým vzorem nyní – kazatel, učitel, filosof
ve smyslu, od koho rád čerpáš, jaké knihy čteš,
koho kázání rád posloucháš?

Mým nynějším vzorem je br. Timothy Keller.

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

Kázat jsem začal v roce 2001, ale kazatelem jsem se stal
v roce 2009 ve sboru v Kladně.

Co máš na této práci nejradši nebo co ti dává ten pocit,
že má smysl?

Nejradši mám samotnou přípravu kázání.

Co je pro tebe nejtěžší?

Nejtěžší je pro mne uživit svou rodinu a poskytnout jim
všechno potřebné.

Kdybys nebyl kazatelem, jaké zaměstnání bys měl?

Pokud bych hledal jiné povolání a nebyl kazatelem,
vykonával bych funkci programátora nebo podobnou
profesi v IT sféře.

Práce s lidmi je vyčerpávající. Jak odpočíváš a jakou
psychohygienu sis našel?

V těžkých dnech, pokud už jsem hodně vyčerpaný,
odjedu na nějakou dobu do psychiatrické léčebny
do Hornich Beřkovic.

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

Nejlepší je, že mohu v případě potřeby odpočívat právě
v Horních Beřkovicích, a nejtěžší je uvědomit si, že vinou
této skutečnosti přicházím o vedlejší příjmy, například
nemohu taxikařit.

Chtěl bys říct něco, na co jsem se nezeptala?

Pomohli jsme kazatelské rodině z Města Irpiń a dalším
členům této rodiny dostat se do České republiky, ubytovat

je a poskytnout
jim všemožnou
pomoc… díky
Bohu za to.

Rozhovor s br.
kazatelem Igorem
Gricykem,
kazatelem Sboru
BJB Kladno,
vedla Marie
Horáčková

V měsíci červnu 2022 se po dlouhé covidové pauze od r. 2019
uskutečnil ve středisku Immanuel na Vysočině třídenní kurz
kazatelů. Setkání bylo velmi vzácné. Hovořilo se o cestě
duchovního obnovení sborů. Proto jsme položili několik otázek
předsedovi VV BJB, br. kaz. Pavlovi Coufalovi:Měli jste
společný čas k otázkám, které jako kazatelé řešíte ve
sborech, a dále k rozhovorům o prioritách společné služby
v BJB během toho období ve Výkonném výboru.
Mohla bych se tě zeptat, kolik bratrů kazatelů se ve středisku
Immanuel sešlo a jaká byla atmosféra?
Sešlo se nás okolo 25 kazatelů a misijních pracovníků.
To znamená, že nám chyběli někteří naši milí kolegové ve
službě. Někteří se omluvili ze zdravotních důvodů,
jiní z důvodů pracovních povinností, jiní o sobě nedali
ani vědět. Přestože nás tedy bylo méně než obvykle, prožili
jsme velice pěkné a vřelé duchovní společenství ve vzájemné
bratrské lásce a jednotě.
V čem konkrétně můžeme vidět tu cestu duchovního obnovení
našich sborů? V čem spočívá a co my, členové sborů, pro toto
obnovení můžeme udělat?
Na tuto otázku je možné se dívat ze dvou úhlů pohledu.
Ten první: cesta duchovní obnovy sboru je konkrétní proces,
který používají v Církvi bratrské (CB), na základě vlastních
i zahraničních zkušeností. Naši hosté, br. Jiří Unger a Pavel
Plchot z CB, nám představili principy, důrazy a nástroje,
na kterých tento proces stojí. V CB mají již několik let vyškolené
tzv. kouče (chcete-li: pastýře a vedoucí), kteří doprovázejí
některé sbory v 3letém procesu, během kterého si má sbor
uvědomit svůj současný stav (pomocí rozhovorů, analýzy,
dotazníku pro členy sboru atp.), v modlitbách a společných
rozhovorech se zamýšlet nad tím, co je třeba změnit, a pak začít
s Boží pomocí dělat konkrétní kroky k duchovní obnově.
Nástroje, které k tomu v rámci tzv. Cesty obnovy používají,
nás zaujaly a chceme je blíže prozkoumat a promýšlet. Chceme
zvažovat i jiné nástroje nebo programy, které však mají
podobný cíl: duchovní obživení a misijní zapálení našich sborů.
Ten druhý pohled: opravdu nejde o to, abychom pouze
„mechanicky“ převzali nějaký program a začali se spoléhat
na nějaké postupy. Jde o to, abychom šli na kolena a prosili
za duchovní probuzení v našich sborech. Abychom si byli
ochotni nechat si nastavit pravdivé zrcadlo o duchovním stavu
našich sborů, abychom byli schopní o tom otevřeně a s úctou
mezi sebou mluvit, ale také abychom byli ochotní se měnit
(pokání, metanoia, je změna smýšlení) pod vedením Ducha
svatého a Božího slova. A k tomu by měl být ochotný každý
člen sboru.
Co bys jako předseda Výkonného výboru vzkázal nám, členům
sborů BJB? Čemu bychom se měli dnes v této složité době
v první řadě věnovat?
Každý z nás by měl být především v hlubokém duchovním
společenství s Bohem. Někdy jsme příliš aktivističtí, roztěkaní,
neklidní, v osobním životě i ve službě v církvi. Kolik času trávíme
o samotě s Bohem, v modlitbě a rozjímání nad Božím slovem?
Pán Ježíš kvůli tomu dokázal odejít od „úspěšné“ služby
zástupům lidí – jen aby byl se svým nebeským Otcem. To byla
Jeho jasná priorita. Pokud nemáme tuto hlubokou každodenní
kotvu v živé víře v Krista, potom jsme v nebezpečí, že se přes
nás převalí vlny dnešní rozbouřené doby. Vpluli jsme do těžkých
dob, poznamenaných světovou epidemií, ekonomickou krizí,
energetickou krizí, válkou, politickou nestabilitou, narůstajícím
duchovním a morálním zmatkem a úpadkem. Držme se pevně
Krista. Milujme Boha a Jeho Slovo. Očekávejme na Pána,
On je nám blízko.

Rozhovor s předsedou Výkonného výboru BJB ČR br. kazatelem
Pavlem Coufalem vedla Marie Horáčková
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BENJAMINOM UHRINOM
ROZHOVOR S PREDSEDOM RADY BJB V SR

Ako sme informovali
čitateľov Rozsievača v č. 7/8
2022, bola v Bratskej
jednote baptistov v SR dňa
28. 5. 2022 na Konferencii
delegátov zborov zvolená
nová Rada BJB v zložení:

Predseda Rady BJB v SR:
Benjamin Uhrin,
podpredseda Rady BJB v SR:
Zoltán Kakaš,

člen Rady za západnú oblasť: Darko Kraljik,
člen Rady za strednú oblasť: Pavel Šinko,
člen Rady za južnú oblasť: Martin Tobák,
člen Rady za severovýchodnú oblasť: Marek Sonoga.

Zvolení boli aj členovia ďalších orgánov BJB v SR: do Revíznej
komisie Ľubomíra Kohútová, Liana Matušeková a Zdenko
Podobný a do Kontrolno-rozhodcovskej komisie Ján Szőllős.

Nová Rada BJB sa v novom zložení prvýkrát stretla dňa 16.
6. 2022. S akou spoločnou víziou vchádzate do nového
volebného obdobia a v čom vidíte hlavné poslanie Rady
BJB?

Nová Rada BJB sa stretla prvýkrát asi dva týždne po zvolení.
Kto je zorientovaný v živote BJB v SR si všimne, že väčšina
členov Rady bola znovu-zvolená a novým je len jeden člen,
zástupca severo-východnej oblasti, Marek Sonoga.

Aj preto nad radikálnymi zmenami prevláda kontinuita. Chceli
by sme pokračovať v rozvíjaní troch oblastí, ktoré sa podarilo
nastaviť v minulom období: zakladanie nových zborov,
revitalizácia zborov – Cesta obnovy a pastorálna starostlivosť
o ľudí v službe. K tomu by sme chceli pridať aspoň tri nové
oblasti, na ktorých už pracujeme a vidíme ich za veľmi
potrebné: 1. Oživenie v odbore Služby deťom; 2. Efektívna
prítomnosť evanjelia a BJB v online svete a 3. Odborný
celoživotný rast kazateľov.

Zaoberali ste sa aj personálnym obsadením a službou
jednotlivých Odborov a Komisií BJB SR? Aké zmeny v tejto
oblasti môžeme očakávať?

Niektoré posuny sa udiali už v minulom období
(Samuel Cekov vedie Odbor misie; Ľubo Pál sa angažuje
v Historickej komisii), ďalšie máme pripravené od septembra
(Služba deťom). Tešíme sa, že zatiaľ sa nám darí nachádzať
a prizývať nových ľudí k spolupráci. Bez rozširovania tímov
sa nedá rozširovať služba.

Očakávate v dohľadnej dobe založenie nového zboru,
otvorenie nejakej novej modlitebne alebo začatie novej
služby?

Čo sa týka nových vecí, teší nás napredovanie na niekoľkých
miestach. Žiaľ, že na skokovom raste nášho Ukrajinského
spoločenstva v Bratislave sa podpísala vojna. Vnímame to však
ako Božiu milosť, že sme mali sformované vedenie a dobré
základy tejto služby. V minulých mesiacoch sa Ukrajinské
spoločenstvo stalo zborovou stanicou zboru Palisády
a je možné, že v dohľadnej dobe prebehnú rozhovory
o perspektíve osamostatnenia sa. Uvidíme, ako sa podarí
dotiahnuť osamostatnenie dlhoročnej práce v Prešove, ktoré
bolo plánované na rok 2022. Napreduje aj spoločenstvo
Na hrane v Revúcej či Connect v Bratislave. Úplne nová práca
sa v minulých mesiacoch rozbehla v Žiline, máme tam peknú
skupinku, ktorá sa stretáva každú nedeľu poobede.

Rád by som ešte spomenul veľký sociálno-misijný projekt BJB
v Bernolákove, na ktorom už pár rokov pracujeme a ktorý
pomaly ale iste napreduje. Do leta 2023 by sme radi získali
stavebné povolenia, aby sa roky príprav mohli preklopiť do fázy
budovania a spustenia tohto úžasného projektu.

Aká je súčasná situácia v príprave nových duchovných
pracovníkov v zboroch? Máme študentov na teológii, máme
praktikantov?

Sme veľmi radi, že aj keď je služba kazateľa mimoriadne
náročná, Pán Boh povoláva do služby ďalších pracovníkov.
V uplynulých dňoch boli zvolení noví kazatelia v Lučenci,
aj na Palisádach. Máme dvoch bratov na praxi a od jesene by
mal nastúpiť tretí. Aj na Katedre teológie a katechetiky v
Banskej Bystrici máme pár študentov. Vidíme, že Pán Boh
si používa túto školu na prípravu našich pracovníkov.

Aké sú vaše očakávania v nasledujúcich rokoch,
v čom vidíte najväčšie výzvy pre BJB, pre kresťanov
a z čoho máte najväčšie obavy?

Ťažko povedať, čo presne nás čaká. Nikto z nás neočakával
pandémiu, ani vojnu na Ukrajine. Mimoriadne nás to ovplyvnilo
za ostatné tri roky. Zdá sa, že spoločnosť sa polarizuje,
a aj ľudia v cirkvi majú na mnohé otázky veľmi rôzne názory
(vakcinácia, postoj k Rusku, ...). Jedna z oblastí, kde sa dá
očakávať pokračujúci tlak spoločnosti na cirkvi je sexualita.
Mali by sme byť pripravení a múdri v tom, aby sme neprispievali
k ďalšej polarizácii, a už vôbec nie k šíreniu nenávisti.
Aj v našich rodinách a zboroch sú desiatky ľudí, ktorí hlboko
vo svojom vnútri zápasia s otázkami sexuálnej identity
či orientácie. Máme príležitosť prakticky a zrozumiteľne
prejavovať Božiu lásku a pozvanie k plnosti života každému
človeku. To je naše prvoradé poslanie! Keď sa stratení ľudia
stretnú s Pánom Ježišom, zažijú Jeho prijatie a odpustenie,
sami sa budú pýtať: ako teda máme žiť? Nech nás Pán Boh
milostivo vedie svojím Duchom, aby sme vedeli týmto ľuďom
slúžiť. Najlepšie by bolo, aby sme sa aj my, ktorí sa k
nasledovaniu Ježiša Krista hlásime už roky, pýtali tú istú otázku:
Ako teda máme žiť?

Chceli by ste povedať čitateľom Rozsievača niečo, na čo som
sa nespýtal?
Som vďačný za všetkých pracovníkov v Cirkvi, platených
i dobrovoľníkov. Som hrdý na naše zbory, ako zvládli pandémiu
a ešte viac, ako sa zmobilizovali k pomoci Ukrajincom.
Je evidentné, že tak ako v prvej Cirkvi, aj u nás bude svedectvo
evanjelia masívne spočívať na našom posvätenom vzťahu
k majetku a sexualite. Bez posvätenia v týchto oblastiach budú
naše zbožné reči prázdne a naše svedectvo neefektívne.
Oslavujme Boha svojou štedrosťou
a budeme môcť
vidieť Jeho dielo
medzi nami!

Rozhovor
s predsedom Rady

BJB SR
Benjaminom

Uhronom viedol
Ján Szollos

foto: Peter Azor
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PAVLEM COUFALEM
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU VV BJB ČR BR. KAZ.

Jak jsme informovali
čtenáře Rozsévače v č.
6/2022, byl v Bratrské
jednotě baptistů ČR
na Sjezdu delegátů dne
23. 4. 2022 zvolen nový
Výkonný výbor ve složení:
předseda Pavel Coufal,
místopředseda Jaroslav
Pleva, tajemník Jan
Jackanič, členové Vladimír
Zeman, a Oleg Gricyk,

náhradníci pak br. Jiří Boháček a Helena Včeláková.

Nový Výkonný výbor se v novém složení poprvé sešel dne
10. května 2022. S jakou společnou vizí vcházíte do nového
volebního období a v čem vidíte hlavní poslání Výkonného
výboru?

Naše poslání a úkoly jsou detailně popsány v Organizačním
řádu BJB na celé jedné stránce. Kdybych to zestručnil, jako
Výkonný výbor pomáháme různými způsoby sborům naší
Jednoty, které se sdružily za účelem vytváření společenství
a k společné službě Bohu i lidem. Chceme tedy napomáhat
tomu, aby naše sbory byly živé a zdravé, nadšené pro misii,
sloužící každý svému městu nebo vesnici. Toužíme po tom,
aby v každém sboru přicházeli noví lidé ke Kristu, aby každý
sbor měl každý rok křestní slavnost. Rádi bychom v našich
sborech viděli mladou generaci zapálenou pro Krista a službu
jeho Království. Modlíme se za novou generaci kazatelů
a dalších sborových pracovníků, za obnovu stávajících sborů
a zakládání duchovní práce na nových místech. To jsou některé
z oblastí, ve kterých chceme napomáhat našim sborům,
samozřejmě v těsné spolupráci s našimi odbory a komisemi.

Zabývali jste se také personálním obsazením a službou
jednotlivých odborů a komisí BJB ČR. Jaké změny v této
oblasti můžeme očekávat?

Sjezd delegátů odsouhlasil zvýšení pracovního úvazku pro
vedoucího Odboru mládeže br. Pavla Mrázka, který se nyní této
službě plně věnuje. Od září nastupuje na poloviční úvazek
vedoucí Misijního odboru br. Vladimír Zeman, takže věříme,
že se dále posílí misijní služba sborů a její koordinace. Odbor
sester bude příští rok volit nový výbor s tím, že vedoucí odboru
se bude moci této službě věnovat na poloviční pracovní
úvazek. Rádi bychom doplnili komisi duchovní služby
o jednoho člena, aby se posílila naše péče o kazatele a studenty
teologie. Historická komise potřebuje personálně posílit,
hledáme také vhodné kandidáty do finanční a hospodářské
rady. Komise pro dokumenty, která byla zvolena na letošním
Sjezdu delegátů, již začala pracovat na podnětech na úpravu

našich řádů. Výkonný
výbor také doplnil
komisi krizového fondu
o novou členku sestru
Helenu Včelákovou.
Tento fond se stará
o rozdělování finanční
pomoci v krizových
situacích, v současné
době tedy o pomoc
Ukrajině.

Očekáváte v dohledné
době otevření nějaké

nové modlitebny nebo zahájení nové služby?

V květnu byla otevřena nová modlitebna ruskojazyčného Sboru
XXI. století v Praze 13. Máme velkou radost z toho, že sbor
získal zázemí pro svoji službu, které je o to víc potřebné
v kontextu současné pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Výhledově se chystá stavba modlitebny v Žatci. Litoměřický
sbor opravuje část své starší budovy pro další rozvoj své služby.

Mezi „novou službu“ bych asi zařadil pomoc Ukrajině, kterou
v našich sborech velmi intenzivně konáme od začátku války na
konci února t. r. Je to velmi široké téma, asi na jiný článek,
ale ať už jde o posílání potravinové a humanitární pomoci na
Ukrajinu, nebo službu uprchlíkům u nás v jejich hmotných,
duševních i duchovních potřebách, je to velká výzva,
ke které se naše sbory staví velmi aktivně.

Jaká je současná situace v přípravě nových duchovních
pracovníků ve sborech?

Obecně nám chybí kazatelé i studenti teologie, kteří by se
připravovali do služby kazatelů. Vidíme ale, že nutně
potřebujeme mít ucelený, komplexní proces duchovního růstu
a rozvoje ve službě, protože vedoucím duchovním
pracovníkem se člověk nestane přes noc. Tedy, začíná to již
systematickou prací s dětmi, dorostem a mládeží ve sborech
i v rámci naší Jednoty a pokračuje to dál. Odbor mládeže
ve spolupráci s komisí pro vzdělávání proto otevírá pro mládež
od nového školního roku 2letý biblický kurz Jozue, zaměřený
na studium Starého a Nového zákona. V rámci Vzdělávání na
cestě budeme také znovu nabízet roční kurz pro staršovstva.
Letos zahajujeme ve spolupráci s našimi partnery z Institutu
TCM 3letý vzdělávací program pro duchovní vedoucí s názvem
Timoteus. Modlíme se, aby Pán Bůh žehnal těmto snahám
a aby On sám povolával nové pracovníky do svého díla.

Jaká jsou vaše očekávání v následujících letech a z čeho máte
největší obavy?

Toto není snadná otázka. Osobně chci očekávat na Hospodina
a na to, co bude On sám mezi námi a s námi konat. Kéž
bychom byli schopni rozeznávat Jeho vedení a Jeho priority.
Největší obavy bych asi měl z toho, kdybychom šli slepě
a hluše za svými vlastními touhami a plány a nebyli schopni
naslouchat Pánu a poslušně ho následovat.

Chtěl bys říci čtenářům Rozsévače něco, na co jsem se
nezeptala?

Velmi bych si přál, aby členové našich sborů včetně naší
mládeže vnímali Výkonný výbor jako tým služebníků, kteří jsou
s nimi na stejné lodi. Nejsme vzdáleni od toho, co prožíváte ve
svých osobních životech a ve svých sborech. Jsme vám blízko.
Jde nám všem o stejnou věc: milovat Pána Boha z celého srdce,
ze vší duše, síly i mysli, a milovat bližní jako sebe. Z lásky sloužit
Bohu i lidem. Na tom, věřím, záleží nám všem, ať jsme kdekoli.

Rozhovor s předsedou VV BJB ČR br. kazatelem Pavlem Coufalem
vedla Marie Horáčková
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VYTVÁRAME BEZPEČNÝ DOMOV
S LÁSKAVOU STAROSTLIVOSŤOU

PRE DÔSTOJNÉ DOŽITIE SENIOROV

Na vizualizácii zľava: zariadenia pre seniorov, nájomné byty pre samostatných
seniorov a zamestnancov zariadení, materská škola, ambulancie

Milí bratia a sestry! Práce na projekte v Bernolákove pokračujú, pripravuje sa
projektová dokumentácia a veríme, že v roku 2023 získame stavebné povolenie
a začneme stavať. Pripojte sa k nám v modlitbách za toto veľké dielo, aby sme aj
službou našim blížnym mohli šíriť Kristovu lásku! Môžete nás aj finančne
podporiť na čísle účtu: SK62 0900 0000 0051 7799 3135.
Viac info na webe:

Lea Miklošová, riaditeľka Účelového
zariadenia RODINA

RODINA.BAPTIST.SK

BOŽÍ ZÁMĚR
S RODINOU JE
DOKONALÝ
Vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Babička s dědou chodívali do
katolického kostela, dědeček tam hrával na varhany. Nejlepší
bylo, když jsem mohla sedět vedle něho, a pak si vystát frontu
na oplatek. V sedmi letech jsem se nechala pokřtít v katolickém
kostele, byla jsem s katolíky dokonce i na táboře, ale vlastně mi
to nic nedalo. Až do dospělosti jsem měla křesťany za slušné
lidi, kteří chodí v neděli do kostela, a když udělají nějaký hřích,
tak se jdou vyzpovídat. Pan farář jim řekne, ať se pomodlí

a jdou dál.

Když mi bylo 10,
naši se rozvedli.
Veškerý volný čas
jsem po škole
trávila venku
se staršími
kamarády. Takže
jsem poměrně
brzo poznala,
co jsou to cigarety
a alkohol. Prvního
kluka jsem měla
ve 14 letech, byla
jsem s ním tři roky.
Pak se mi ale stala
taková zvláštní věc;
začala jsem něco
cítit ke své
mistrové na škole.
Probíraly jsme to

spolu a nakonec jsem se do ní zamilovala. Se svým klukem jsem
se později rozešla, protože jsem zjistila, že mě přitahují ženy.
Od 18let jsem měla vztahy jen se ženami. Životem jsem
se docela plácala, připadala jsem si často k ničemu. A pořád
jsem nevěděla, co s tím, co se sebou. Byla jsem hodně
náladová, přecitlivělá, úzkostlivá, všechno jsem řešila. Zkoušela
jsem to přes sebelásku, tedy usmívat se na sebe pokaždé, když
jdu kolem zrcadla, ale to mě ještě víc deprimovalo. Lehce jsem
přičichla k okultním věcem, měla jsem tarotové karty, apod.

Pak jsem si jednou v práci začala povídat s kolegou Danem
Nikdy jsme se moc nekamarádili, moc jsme se nebavili,
on mi přišel takovej slušnej, až moc pracovitej… Mluvil o svém
životě s Pánem Bohem a postupně mi změnil názor na
křesťany: Jsou i takoví, kteří žijí živou a upřímnou víru s Kristem!
Také mi řekl dobrou zprávu, evangelium. Povídali jsme
si dlouho, celý víkend mi to leželo v hlavě a nakonec jsem
uvěřila tomu, že nelhal.
Začala jsem se s Danem a jeho rodinou více kamarádit.
Bylo to pro mě nové, zvláštní, já jsem takovéhle kamarády nikdy
neměla. Povídali jsme si o všem, nejenom o Bohu. Bylo
mi s nimi dobře, cítila jsem se přijímaná, až mi to přišlo
neuvěřitelný. Jednou mě vzali i do sboru a tam to přijetí bylo
ještě větší. Lidi se na mě usmívali, podávali mi ruku. Chvály byly
nádherné, i to Boží slovo, to bylo úplně jiné, než jak jsem
to znala do té doby.

Všechno se mi to tak nějak honilo hlavou a pak jsem
se rozhodla a šla v práci za Danem: „Dane, já jsem se rozhodla,
že chci poznat Boha, a chtěla jsem tě poprosit, jestli bys mi na
té cestě mohl nějak pomoct.“ Danovi se úplně rozzářily oči
a řekl mi: „No to je úžasná zpráva, já mám mnohem větší
radost, než když jsem si před týdnem koupil auto!“
Pak se za mě se svou ženou a ještě s jedním mužem modlili.
Bylo to moc příjemné. Sama jsem potom promluvila k Pánu
Ježíši a řekla jsem Mu, že Mu věřím, že Mu děkuju za to,
co pro mě udělal, a že vím, že má pro mě nachystané to,
co si ani nedokážu představit. Pak jsem Ho poprosila, aby přišel
do mého života.

Nedlouho na to jsem měla narozeniny a to bylo poprvé, kdy
jsem fyzicky cítila Boží přítomnost. Bylo to neuvěřitelné, celý
svůj narozeninový den jsem byla plná lásky, láska musela ze mě
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úplně stříkat všude kolem. Byla jsem neskutečně šťastná
a vůbec jsem nevěděla, jak je to možné. Uvědomila jsem si,
že tohle rozhodnutí bylo to nejsvobodnější rozhodnutí, které
jsem za celý život udělala.

Asi za měsíc až dva po narozeninách jsem se jednou ráno
probudila a uvědomila si, že už nechci kouřit! Já jsem byla silný
kuřák, kouřila jsem třináct let. Teď jsem cítila úžasnou svobodu,
od té doby jsem cigaretu nevzala do pusy a ani jeden den jsem
neměla absťák.

Stále jsem ale měla potřebu fyzické lásky. Takže jsem si našla
přítelkyni. Hned na začátku jsem jí řekla: „Víš, já začínám dva
nový vztahy. Jeden s tebou a jeden s Ježíšem.“ Trochu ji to
zaskočilo, ale zareagovala: „Jo v pohodě, když ti to pomáhá,
já s tím problém nemám, jenom mě do toho netahej.“
Začala jsem chodit na domácí skupinky s křesťany a ona viděla,
jak jsem povzbuzená, když jsem přijela domů. Nedělní
bohoslužby jsem pravidelně vynechávala, protože jsem chtěla
trávit čas s přítelkyní. Na skupinkách ostatní věděli, že mám
přítelkyni, ale nikdy mě nikdo neodsoudil. A kazatel mi řekl,
že homosexualita není podle Božího slova v pořádku. Tak
jenom abych to věděla. Ani mě nenapadlo, že se přítelkyně
musím zbavit a že se musím nějak přeorientovat. Měla jsem
s ní moc krásný vztah a byla jsem stoprocentně přesvědčená, že
byl tak hezký proto, že mě už Bůh formoval. Začal mě měnit,
dával mi pokoj a začal mizet strach i moje nejistota.

Hodně věcí si uvědomuje člověk až zpětně. Měla jsem dredy
a piercing a najednou jsem měla touhu ten piercing okamžitě
sundat a rozčesat si dredy. Potřebovala jsem pozvat do té své
samoty Pána Ježíše. Víc jsem začala číst Bibli i modlit se.

Jednou jsem se modlila k Pánu Ježíši, aby vedl můj život,
že On ví nejlíp, kudy mám jít, a že chci, aby mě vedl, že věřím
tomu, že má pro mě tu nejlepší cestu. Přitom jsem podvědomě
věděla, že vlastně jdu tou svojí cestou a že to není úplně
správné. A najednou slyším: „Tohle není tvoje cesta!“ Úplně
jsem se zarazila, podívala se kolem sebe a hledala, kdo to řekl,
protože já to nebyla. Sama bych ani nic takového neřekla.

Začala jsem přemýšlet a po chvíli mi bylo jasný, co se děje.
Věděla jsem, že sedím na dvou židlích a že tohle to je nabídka
pro mě od Ježíše: Jít za Ním! Musela jsem se rozhodnout,
buďto odejít z fungujícího vztahu, anebo věřit Ježíši a jít za
Ním. Rozhodla jsem se pro Něj. Bylo to asi nejtěžší rozhodnutí
v mým životě. Opravdu jsem odešla a vůbec nechápu, jak jsem
to mohla ustát. Bůh mi dal sílu a tolik lásky, abych mohla odejít,
a to i přes to, že jsem ji stále milovala. Věřila jsem, že Ježíš má
pro mě něco lepšího.

Takže jsem od přítelkyně odešla, což ona samozřejmě nemohla
pochopit a tak ten rozchod byl dost drsný. Po tomto
rozhodnutí a rozchodu Bůh změnil moji sexualitu.
Ženy už mě tedy nepřitahují. Takže jsem teď sama, na samotě
u lesa, a mám spoustu času být s Bohem, poznávat Jeho Boží
charakter, poznávat svojí novou identitu v Kristu. Trávím čas
s křesťany a nechávám se měnit a formovat. Dostala jsem více
trpělivosti a zaslíbení věčného života a Jeho dědictví.

Jak dlouho jsi byla lesbičkou?

12 let.

Přitahovaly tě ženy již od dětství?

V pubertě jsme s kamarádkami zkoušely trochu
„experimentovat“. Cítila jsem se u toho zvláštně a jako jediné
mi to nepřišlo moc vtipné. Ale protože jsem neměla povědomí
o homosexualitě, neřešila jsem to. Až s tou zmiňovanou
mistrovou se to vnímání změnilo.

Vnímala jsi, že přitažlivost stejného pohlaví je normální
či nikoliv?

Ano, přišlo mi to normální. Zřídka jsem se setkala
s odsouzením.

Snažila ses hledat cesty, jak „z toho ven“?
Myslíš, že něco z toho funguje?

Cestu ven z homosexuality jsem nehledala, právě proto, že jsem
si připadala normální. A každý člověk touží po tom, být milován
a milovat a zažívat lidskou blízkost. I přesto, že jsem toto
všechno měla, stále mi chyběl smysl života, pokoj, naplnění
a láska, kterou člověk neumí dát, a to jsem hledala.
Myslím, že bez Boha by hledání „jak z toho ven“, potlačování
své touhy, nebo osoby nemělo absolutně kladný dopad.

Byla jsi zapojená i do aktivit na „manželství pro všechny“,
tedy i pro homosexuály, a proč?

Ano, chodila jsem s peticí pro manželství pro všechny a dávala
ji podepisovat kolegům v práci. Protože jsem chtěla mít do
budoucna rodinu s právy i povinnostmi. Důvody byly jasné.
I heterosexuální rodiny nejsou dokonalé, tak proč to neumožnit
i homosexuálům? Teď sama vidím, jak to bylo sobecké.
Odepřela bych dítěti právo minimálně na jednoho vlastního
rodiče. Boží záměr s rodinou je dokonalý.

Kristýna Kalibánová

PAVLEMMRÁZKEM
ROZHOVOR S NOVÝM PŘEDSEDOUMLÁDEŽE BJB ČR

Na základě rozhodnutí Sjezdu delegátů pracuješ od 1.
června 2022 na plný úvazek v Odboru mládeže BJB ČR.
S jakou vizí jsi vstoupil do této služby?
Chtěl bych, aby mládeže zakoušely Boží přítomnost, rostly
v poznání Boha a dávaly se Mu k dispozici. Mladí lidé mají
jedinečný potenciál oslovit nevěřící přátele. K tomu je potřeba
mládež povzbuzovat (motivovat), ale také vyučovat (vyzbrojit)
a provázet je.

Mohl by ses nám krátce představit?
Jmenuji se Pavel Mrázek a pocházím ze Vsetína. Studoval jsem
teologii na Biblické škole Dorkas v Olomouci a poté TCMi
v Rakousku. Se svojí manželkou Marcelou jsme v roce 2004
nastoupili jako kazatelská rodina do šumperského sboru, kde
jsme působili až do letošního května 2022. Máme 3 děti.
V šumperském sboru dále zůstáváme, máme zde zázemí,
přátele a cítíme se zde, jako doma.

Jak a kdy jsi prožil povolání do této služby?
Povolání do služby Bohu jsem prožil při modlitbách a čtení
písma ve chvíli, kdy jsem se rozhodoval, kam půjdu na střední

školu – tedy celkem brzo. Proto jsem svou cestu nejdříve
směřoval na studium – přípravu a mezi tím jsem musel udržet
svůj kurz tímto směrem, protože se nabízelo mnoho odboček
a cest, po kterých se dalo jít.

Jak jsi začínal tuto práci? Jaké očekávání jsi měl a máš?
Co jsi musel překonat?
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Vzhledem k opatřením na podzim minulého roku jsme spojili
dvě připravované skupiny křtěnců a uskutečnili křest až 5.
června 2022 v naší modlitebně na Smetanově ulici. A bylo
to opravdu radostné! Z Boží milosti jsme mohli slyšet svědectví
osmi sester a šesti bratrů během jednoho měsíce. Jaké
povzbuzení slyšet různé cesty, kterými nás Bůh k sobě volá
a přitahuje.

Jejich svědectví si můžete poslechnout na YouTube kanálu
„Baptisté Brno” v playlistu s názvem „Jak Ježíš změnil můj
život.”. A opravdu, je to Ježíš, kdo přináší naději spoutaným
pornografií, anorexií, bulimií. Je to Ježíš, který promlouvá
k našim dětem doma, na táboře, dospělým na vysoké škole
nebo v dalších etapách života. Jenom On je schopen ukázat
nám

na tu nejzákladnější potřebu lidské duše, kterou je odpuštění
našich hříchů a vedení Duchem svatým v našem životě.

Někteří ze 14 pokřtěných vyrůstali v našem společenství,

někteří přišli do Brna na studia, někteří hledali společenství
na internetu, někteří šli prostě kolem, když jsme právě pořádali
akci Den sousedů v místním parku. Ale u každého je to Bůh,
kdo začal proces změny lidského srdce. A je to On, kdo toto
dobré dílo také dokoná. To je naše přání a modlitba za nové
bratry a sestry. Už se těšíme na podzimní křest.

Petr Coufal

ČERVNOVÝ KŘEST
14 SOUROZENCŮ V BRNĚ

Sám jsem pracoval s mládeží ve vsetínském sboru jako vedoucí
už od mých 18 let. Později jsem s mladými pracoval jako
kazatel ve sboru. Každé léto bylo plné táborů a sportovních
kempů. Myslím, že mladí lidé jsou plní potenciálu a energie –
tu je třeba použít, na druhou stranu do některých dovedností
musejí dorůst (zodpovědnost, dochvilnost, trpělivost, pokora).
S tím souvisejí i výzvy očekávání.

V čem konkrétně vidíš Boží jednání v této práci?

Když mladí milují Boha a chtějí jít za Ním – to je Boží jednání.

Co pro tebe osobně znamená sloužit tímto způsobem?

Je to výzva: Přiblížit se mladým, naslouchat jim a ukázat cestu
kam a jak dál.

Jaká je tvoje největší výzva?

Momentálně nemám odpověď – asi tak nepřemýšlím.
Celá služba je výzva.

Co pro tebe bylo a je nejtěžší?

Skloubit rodinný život, sborový život a službu mládeži.

Z čeho máš největší radost? Co by sis přál?

Největší radost mám, když slyším, jak Bůh jedná v životě
mladých. Přál bych si zdravou mládež, která najde své zázemí
a místo v každém našem sboru.

S bratrem Pavlem Mrázkem rozmlouvala Marie Horáčková

pre každodennú chválu
DESAŤ RÁD
Chváľme Boha hneď ráno, keď sa zobudíme. Venujme tomu
aspoň niekoľko minút.
Každú modlitbu by mala predchádzať chvála. Nechcime vojsť
do Pánových brán bez nej.
Ak to okolnosti umožňujú, pridajme ku chvále spev a hru
na hudobný nástroj.
Ak nevieme hrať ani spievať, pomôžme si obľúbenými veršami
z Božieho slova, ktoré vedia otvoriť našu myseľ a srdce pre
chválu.
Keď už chvála z našich úst plynie, sústreďme sa hlavne na ňu,
neodbočujme myšlienkami na iné veci. Všetko ostatné musíme
vypustiť z hlavy.
Chvála je liekom na náš nepokoj, nervozitu, podráždenosť.
Namiesto týchto vecí príde pokoj, ten skutočný Boží.
Aj na chválach v cirkvi sústreďme pozornosť hlavne na nášho
Boha a očakávajme na Ducha Svätého.
Poďakujme Bohu a chváľme Ho za každý deň. Buďme vďační
za všetko, čo nás v daný deň stretlo.
Užívajme si čas chvál celou svojou bytosťou, On si to užije
s nami.
Boha nechválime preto, aby si užil svoju dôležitosť. Pre Neho
sme dôležití my. Prebieha tu duchovný boj, v ktorom chvála
je jednou z našich zbraní.

Jarmila Bystricanová

foto: Matouš Coufal
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Úhel pohledu

Ano, jsem tady zase, kde jinde než
v kuchyni. Máme milou návštěvu. Přijela
k nám dcera s vnoučátky. Moc jsem
se těšila, protože dcera bydlí v cizině
a v této době není jednoduché cestování
k nám. Děti i maminka byly unavené,
avšak ráno začínají vše prohlížet a hrát si,
jakoby nic. Únavná cesta byla minulostí
a slova naší malé dvouleté vnučky, i její
výraz mne šokoval!

Říkám si, toto umí jenom děti.

Tvář se jí rozjasnila, pohlédla do okna
a říká: „Už je ráno!“ „Už je ráno!“
Zopakovala to, jakoby si to chtěla užít.
Byla tak nádherná ve svém výrazu, plná
radosti, vděčnosti a lásky k novému dni.
A maminka jí to znovu řekla: „Ano,
Clárko, už je ráno!“ Tuto situaci dcera
zná, i doma se vždy takto raduje
z nového rána.

Viděla jsem radost v dceřiných očích
a i já byla naplněna radostí z „nového
dne“. Jak málo stačí a vidíme všechno
jinak!

Musela jsem myslet na můj
každodenní pohled na nový
den. Jak já ráno vypadám?
Co říká moje tvář? Myslím
hned po otevření očí na
vděčnost Bohu? Nebo na to,
co budu muset udělat
a prostě na tu tíhu, kterou
samozřejmě ještě ani
nemám, prostě, co mne čeká
v tomto dni! Musela jsem
o tom přemýšlet, mít radost
z nového dne, tak jako čisté
dítě.

Samozřejmě jsem si hned
uvědomila verš z Bible:
„Ježíš zavolal dítě, postavil
je doprostřed a řekl: Amen,
pravím vám, jestliže
se neobrátíte a nebudete
jako děti, nevejdete do
království nebeského“
(Mt 18, 2 – 3).

Tato zkušenost je pro mne
nezapomenutelná a velmi
si přeji být podobná naší
vnučce.

Dana Jersáková

S JEŽÍŠEM
V KUCHYNI

ZA PROTEKTORÁTU
Dnešní článek se týká tématu, o kterém se „moc nepíše“ – o období
protektorátu. Jeden bratr z mého sboru mi nedávno řekl, že se domnívá,
že církev v tomto období žila v ilegalitě a nepracovala. Určitě to není
pravda, možná tímto článkem pravdu trochu připomenu. Především však
chci dnes připomenout „mučedníka“ tohoto období – bratra Theofila
Malého, kazatele vikýřovického sboru.

Nejprve trošku historie o soužití Čechů a Němců na našem území.
To je totiž opravdu dlouhá historie.

Obyvatelé německé národnosti žili v Čechách od vzniku českého státu.
První Němci byli povolání do Čech vládnoucími Přemyslovci, aby plnili
určité funkce, především kolonizační v pohraničních oblastech, ale také
funkci ekonomickou a politickou, protože pomáhali rozvoji řemesel
a obchodu a v neposlední řadě posilovali také moc panovníka proti
místní šlechtě. A příchodem Habsburků jako vládnoucího rodu do
„Zemí koruny české“ vliv německého obyvatelstva opět významně
posílil. A vždy se hovořilo o česko-německém vyrovnání, o vyřešení
vztahů a postavení těchto dvou národů. Vztahy se řešily např.
na Kroměřížském sněmu v roce 1849, kdy byl podán návrh na vytvoření
dvou až tří německých krajů v pohraničí Čech a čtyř až pěti českých
krajů ve vnitrozemí. Jednalo se vlastně o první pokus o etnickou
federalizaci habsburské monarchie. Byly pochopitelně i jiné návrhy, např.
na vytvoření osmi rovnoprávných národních celků: německého, českého,
slovinského, italského, srbochorvatského, maďarského, polsko-
rusínského a rumunského. Mělo se tehdy jednat opravdu o federaci.
I v dalších letech přicházely různé návrhy na řešení této otázky. Např.
v roce 1910 požadavek na ústavní a celní spojenectví Rakouska
s Německem a ustavení rakouských a českých zemí a jaderského pobřeží
(po odloučení Haliče, Bukoviny a Dalmácie) jako císařství s německým

charakterem. Čechy se měly stát německým územím, a sice
dvojjazyčným, ne však českým. V této souvislosti se poprvé objevuje
výraz „sudeto-německý“. Tímto názvem (německy Sudetenland, polsky
Kraj Sudétow) se označovaly pohraniční oblasti Čech, ve kterých
již od středověku – jak bylo uvedeno výše – převažovalo německé
obyvatelstvo.

Po vzniku Československa v roce 1918, vyhlásili Němci v pohraničních
oblastech Čech, Moravy a bývalého Rakouského Slezska čtyři
autonomní celky, provincie. Požadovali jejich nezávislost na
Československu a přičlenění k Německému Rakousku. Jednalo
se o provincii „Deutschböhmen – severozápad a sever Čech s centrem
v Liberci, „Sudetenland – severovýchod Čech, severozápad Moravy
a západ bývalého Rakouského Slezska s centrem v Opavě;
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„Böhmerwaldgau“ – jihozápad a jihovýchod Čech s centrem
v Prachaticích a „Deutschsüdmähren“ – zahrnující Moravu,
s centrem ve Znojmě.

Politická reprezentace Němců, žijících na území Čech, Moravy
a Slezska totiž vznik Československé republiky vůbec neuznala.
Československo obnovilo ovšem svou územní integritu
se všemi odtrženými územími, a sice vojenským obsazením
ve dnech 1. – 20. prosince 1918, kdy výše uvedené čtyři
provincie přestaly existovat. I v dalších letech docházelo ke
změnám vztahů a politických řešení této problematiky. Později
zformuloval T. G. Masaryk zcela novou koncepci postavení
německých obyvatel v Československu, kdy sudetské Němce
nepovažoval za zvláštní národ, ale za německou menšinu, jejíž
práva měla být chráněna podle mírových dohod, uzavřených při
Pařížské mírové konferenci v roce 1919. Zlepšení vztahů mezi
Čechy a sudetskými Němci nastalo v následujících letech díky
zlepšení hospodářské situace v zemi a zvýšení životního
standardu obyvatel. Vlivem celosvětových událostí přišla ovšem
i do Československa hospodářská krize, která výrazně ovlivnila
česko-německé vztahy. A v té době se začíná vzmáhat Hitlerova
vize, Hitlerovy názory, které se stávají i pro Němce v pohraničí
velice zajímavé a přitažlivé. Myslím, že není potřeba podrobně
popisovat nastalou situaci. Hitler postupoval podle doporučení
západních mocností, tedy nejprve podle dohody uzavřené
v Mnichově, podle které bylo Československo donuceno do
10. října 1938 postoupit Německu pohraniční území obývané
Němci – Sudety. Protože Československo bylo od roku 1925
vázáno Locarnskými dohodami, ve kterých se zavázalo řešit
vzájemné spory pomocí arbitrážních smluv, jakou byla například
právě Mnichovská dohoda, došlo k odtržení Sudet a jejich
přičlenění k Třetí říši, i když toto území bylo již od 10. století
nikdy nezpochybněnou součástí Českého státu, resp. zemí
Koruny české. Sudety se podle zákona „O opětovném
sjednocení sudetoněmeckých území s Německou říší = Gesetz
über die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit
dem Deutschen Reich“ staly 21. listopadu 1938 oficiálně
součástí nacistického Německa. K dalším změnám došlo
po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, kdy se větší část
Sudet stala územně správní jednotkou Třetí říše.

V odtržených oblastech byla celá řada baptistických sborů –
Broumov, Šonov, Jablonec, Vikýřovice, Suchdol nad Odrou,
Jelšava, Lučenec, Mukačevo, Velká Dobroň, Marmaroši aj.

Dnes bych se chtěla věnovat sboru ve Vikýřovicích, především
osudu jeho kazatele Theofila Malého. Byl potomkem
českobratrských exulantů, kteří přes pruské Slezsko a polský
Zelov doputovali do oblasti Rovna na Volyni. Usadili se ve
vesničce Michalovka. V roce 1925 došlo (i díky Kostnické
jednotě) k reemigraci Čechů z Polska a z Volyně. Otec Theofila
Malého patřil k těmto reemigrantům. Rodina se s několika
jinými baptistickými rodinami usadila nejprve v Hviezdoslavově
nedaleko Miloslavova. Ve stejném roce se jiná skupina reemigrantů
usídlila ve Vikýřovicích u Šumperka a založila zde během několika
měsíců baptistický sbor. Tehdy osmnáctiletýTheofil se svým
bratrem Vilémem se přestěhovali do Vikýřovic a ihned se zapojili
do sborové práce. V letech 1931 – 1934 studovalTheofil
na Baptistickém teologickém semináři v Praze a po jeho
absolvování a po absolvování šestiměsíční vojenské základní služby
se vrátil do sboru Praha 4 – Pankrác. V roce 1937 byl pozván
vikýřovickým sborem, aby se ujal práce kazatele po nemocném
bratru Tomáši Macháčkovi. Z předchozích řádků už víme,
že na podzim roku 1938 se Vikýřovice staly součástí „Sudet“,
pohraniční oblasti odtržené od Čech. Baptisté v Německu přivítali
začlenění Sudet do Velkoněmecké říše s radostí, protože – jak
vyjádřili - se tím zvětšil nejen jejich svaz a bratrstvo, ale také
jejich úkoly a misijní možnosti. Jako nové misijní pole přivítali
němečtí bratři i Vikýřovice – Weikersdorf. Ovšem pro baptisty
z Vikýřovic to byla nesmírně těžká situace. V roce 1941 bylo
vypovězeno a nuceno opustit Vikýřovice několik
reemigrantských rodin a zůstal zde pouze kazatel s manželkou
a dalšími osmi členy. Jeho situace byla nesmírně složitá.
Zatímco v srpnu 1938 psal bratr Malý Výkonnému výboru
Bratrské jednoty Chelčického nadějnou zprávu o tom, že:

„v únoru t. r. žádal vikýřovický sbor ministerstvo zemědělství v Praze
o finanční podporu, která by byla použita na úhradu dluhu
váznoucího na modlitebně…. dostali jsme dnes (tj. 22. srpna 1938)
přípis z ministerstva zemědělství, kde nám oznamují, že jsou ochotni
nám pomoci…“, a žádal Výkonný výbor o zaslání potřebných
podkladů, psal v květnu 1942 o pronásledování, kterému je
vystaven: „…běží totiž o mne a moji manželku. Sousedé spikli se
proti nám tak, že nelze prostě dále v tomto prostředí žít. Jsme jim
trnem v oku. Stále se jim zdá, že nic nedělám, že sbor vlastně žádný
nemám, lidé jsou pryč a já zde žiji jako baron.
Že prý máme pěkný byt, pohodlí, hezkou zahradu… Z toho důvodu
byla moje manželka volána na Arbeitsamt a určena do továrny jako
dělnice… Já čekám totéž každou chvíli. Radil jsem se již s bratřími
v Berlíně, co podniknout…. v Berlíně se také bojí, aby nebyli
do něčeho vtaženi, že jako Němci drží nad Čechem ochrannou ruku.
Proto mi kazatel Rädel radí, že bude nejlépe Vikýřovice opustit,
a tím se vše napraví. Sám poznávám, že není jiného východiska…
Proti vzetí manželky do továrny chci se postavit. Důvody k tomu
mám. Právě v těchto dnech převzal Bund (Svaz německých
baptistů) naši modlitebnu. Notářsky právně je to již převedeno
na Bund….“

Bratr se mohl již dříve přestěhovat do Protektorátu, ale nechtěl
opustit Vikýřovice. Nechtěl opustit „malé stádce“, které tam
ještě zůstalo. A nechtěl odejít, dokud nebude zajištěna
modlitebna. O starostech kazatele a členů sboru ihned
od začátku situace svědčí např. i zápis ze sborové hodiny
z prosince 1938: „Okupací části čsl. území Německem dne 8. října
1938 ocitl se sbor vikýřovický v Říši velkoněmecké, čímž nastaly sboru
nové úkoly v nových politických i hospodářských poměrech. V těchto
bolestně těžkých dnech národního ponížení, zklamání a zajetí sešel
se výbor sboru, aby učinil různá opatření ve věcech týkajících
se sborového majetku, aby uvážil rozsah práce misijní a jednal o úpravě
bohoslužeb v případě přetvoření sboru v česko-německý atd., jak patrno
z níže uvedeného usnesení.”

Časopis naší Jednoty „Rozsévač“ přinesl v lednu-
únoru 1939 článek s názvem „Jak se mají naši
bratři a sestry v odtrženém území?“ Píše se zde:
„… mnohé naše sbory se octly v záboru německém,
polském nebo maďarském. Zprávy od nich jsou velmi
skromné, což je pochopitelné. Zprávy si také často
odporují. Naši bratři a sestry ve Vikýřovicích jsou
většinou polští exulanti, kteří po převratu se usadili
v Republice. Nyní se opět ocitli v cizině. Tak nedávno
jeden bratr z obsazeného území – exulant kázal
v jednom našem sboru a řekl: „Když jsme přišli
po převratu z Polska, četli jsme si Žalm 126
a děkovali jsme Bohu, že jsme zase v zemi našich
otců. A nyní, když jsme se ocitli opět pod cizí
nadvládou, s pláčem jsme četli Žalm 137.“

Situace se dále vyostřovala. V dubnu 1941 bylo pět
rodin německými úřady zbaveno svých hospodářství
a vykázáno z oblasti Sudet. A další otřes pro sbor
nastal v červenci stejného roku, podle sborové kroniky vlastně otřes
ještě silnější. „Bylo vyhoštěno dalších sedm rodin. Ježto tyto rodiny
přesídlily do Čech a na Moravu, přestal sbor, jakožto řádně organisovaný,
existovat.“ To byly události, které vedly k dříve citovanému dopisu br.
Malého ze dne 4. května 1942. Protože vedle nepříjemných
a bolestných událostí s nuceným vystěhováním, zabavením
hospodářství a vykázáním ze Sudet, hrozilo od r. 1938, zvláště pak
v r. 1941 ze strany úřadů i jednotlivců další nebezpečí – konfiskace
modlitebny. I jedenmístní továrník měl o budovu zájem…

Bylo nutno v zájmu zachování modlitebny pro účely bohoslužebné
vyjednávat s německými baptisty. Hlavní touhou bylo, aby
modlitebnamohla i nadále sloužit náboženským účelům.
A opravdu jim sloužila – i když pouze pěti baptistickým rodinám
z Vikýřovic a Dolního Rapotína. Bohoslužeb se však účastnili
i členové římskokatolické církve, českobratrské církve evangelické,
československé církve i lidé bez vyznání. Modlitebna byla vlastně
v té době jedinýmmístem, kde se mohli čeští obyvatelé
shromažďovat. Stala se tak útočištěm nejen pro členy sboru,
ale i pro jejich přátele.
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Bylo nutné vyřešit otázku vlastnictví této modlitebny. Z dopisu
bratra Schmidta z Berlína se dozvídáme, že přesto, že majitelem
modlitebny byl v roce 1941 sbor Brno, bylo těžké něco
podnikat, protože Němci měli zvláštní „komisi pro parcelaci“
a nenechali si „od nikoho do svých věcí mluvit“. Bratr Schmidt
z Berlína proto navrhoval, aby brněnský sbor jako vlastník
předal modlitebnu německému Svazu. To se samozřejmě
bratřím v Čechách nelíbilo a navrhovali modlitebnu
pronajmout. Po mnoha jednáních napsal kazatel brněnského
sboru Jan Jersák dne 18. září 1941 dopis do Berlína, ve kterém
požádal německý svaz, aby na dobu neuspořádaných poměrů
převzal do své péče a ochrany sborový dům a modlitebnu,
aniž by oni ztratili vlastnická práva. Odvolával se při tom
na skutečnost, že brněnský sbor převzal zodpovědnost
za modlitebnu a sborový dům od nešťastných vikýřovických
bratří a sester. Navrhovali německému svazu, aby sborový dům
a modlitebnu pronajal, čímž by byl uspokojený i finanční úřad.
Ovšem – jak bylo již výše zmíněno – modlitebnu nakonec
převzal „ Bund der Baptistengemeinden“ (od r. 1942 „Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland“).

Když byla konečně záležitost ohledněmodlitebny vyřízena, žádal
bratr Jednotu o pomoc s přestěhováním do Bělé pod
Bezdězem. O vážnosti situace svědčí slova bratrova dopisu:
„ …jak se z toho všeho dostat? Hlavní věc je dostat se odtud pryč.
Radí mi to i naši bratři, co jsou ještě zde. Je nás tu Čechů hrstička
a oni nás nemohou strávit.“ K přestěhování opravdu došlo.
Gestapo však po celou dobu působení bratra Malého
ve Vikýřovicích sledovalo jeho činnost, především kázání
v českém jazyce. Byl předvolán k výslechu a bylo mu
doporučeno, aby Sudety opustil. I když splnil jejich podmínku
a přestěhoval se s manželkou v létě 1942 do Bělé p. B., gestapo
ho ze zřetele nespustilo. Již v lednu následujícího roku byl bratr
Malý zatčen. Nejprve byl vězněn v Mladé Boleslavi, potom
v Terezíně, odkud byl převezen do koncentračního tábora
v Osvětimi. Tam 5. dubna 1943 zemřel.

Slavomila Švehlová

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

NA CO S VDĚČNOSTÍ PÁNU BOHU VZPOMÍNÁM
V SOUVISLOSTI S VEDENÍM PĚVECKÉHO SBORU JAS

V Žalmu 143, 5 čteme slova krále Davida: „Připomínám si
dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o díle
tvých rukou.“ Je to tedy v duchu Písma svatého, když se ve
svém životě k určitým duchovním zkušenostem vracíme. Vedle

své kazatelské služby nebo vedení řady
dětských táborů, se s vděčností Pánu Bohu
rád vracím ke svému jedenáctiletému vedení
pěveckého sboru JAS. S odstupem padesáti
let od vzniku tohoto pěveckého sboru
si sice mnohé již nevybavím, na druhé
straně si však právě pro tento časový
odstup vybavím ty nejvýznamnější
skutečnosti.
To první, na co bych rád, v souvislosti se
vznikem pěveckého sboru Jas poukázal,
je význam osoby mého tatínka během jeho
kazatelské služby v Praze. Tatínek byl nám,
mladým, příkladem „lásky a uctivosti
k Pánu Ježíši“. Vedl nás k duchovní službě,
protože mu opravdu záleželo na Božím
díle. Nebylo se proto co divit, že při
sborovém zájezdu do naší misijní stanice
v Bělé pod Bezdězem jsme se jako

dorostenci podíleli na průběhu bohoslužby. Bylo to 26.
prosince roku 1959, což lze pokládat za nejvlastnější základ
vzniku pěveckého sboru Jas. Devět z nás řeklo svá duchovní
svědectví a vedle toho jsme zazpívali píseň „Vyšší cesta“, která
hovořila o významu lásky v životě věřících. Řada z nás již tehdy
zpívala v pěveckém sboru dospělých, a tak nám nedělalo potíže
zpívat čtyřhlasně. Odezva na naše vystoupení (mohlo nás být
asi dvacet) byla až neočekávaně příznivá a my hned nato byli
vyzváni k opakování této písně při nedělní bohoslužbě v Praze.
Tatínek měl velice vřelý vztah k nám, mladým, chodíval
pravidelně na naše sobotní „bohoslužby pro mládež“ a jezdíval
s námi na naše výlety do přírody, při kterých byl vždy čas
na sdílení biblických veršů a modlitby. Sborový život byl
v 50. a 60. letech minulého století vystaven silným nepřátelským
tlakům komunistického režimu, ale tatínek na tehdejší
nejrůznější omezování církevního života ze strany státní správy
nedbal. Nám tatínkův postoj imponoval a měl za důsledek i naši
nebojácnost jak v osobním životě, tak v nejrůznější duchovní
službě.

Naše pěvecké vystupování v rámci nedělních bohoslužeb
se postupně stalo pravidelným. Když bratr Daniel Mathauser,
tehdejší dirigent vinohradského pěveckého sboru dospělých,
viděl mé neumělé dirigování, poskytl několika z nás kvalitní
dirigentský kurz, čímž se významně zkvalitnila naše služba.
Svůj pěvecký repertoár jsme rozšiřovali o písně z nejrůznějších
dostupných zpěvníků včetně zahraničních. O řadu překladů
písní z angličtiny se pak postaral bratr Otakar Vožeh
a v některých případech spolu s Liborem Mathauserem
dokonce přepisovali notové záznamy písní z gramofonových
desek. Nelze nedodat, že jsme zpívané písně museli přepisovat
ručně, protože oficiální rozmnožování jakýchkoliv dokumentů
nebylo možné. V roce 1960 část naší mládeže poprvé pěvecky
vystoupila na celostátní konferenci v Bratislavě a odezva na toto
vystoupení byla velice výrazná. To nás nejen překvapilo,
ale i velice povzbudilo. Tímto vystoupením se naše pěvecká
služba stala všeobecně známou a my jsme postupně navázali
řadu kontaktů se skupinami mládeže nejrůznějších sborů.
Se službou Slovem a zpěvem jsme začali navštěvovat
nejrůznější sbory, a to doslova v rámci celé republiky od Chebu
až po Poprad, dokonce i mimo naši Jednotu. Vedle pražské
mládeže postupně vznikaly i mládežnické pěvecké sbory
například v Ostravě pod vedením Jiřího Sommera,
ve Vikýřovicích pod vedením Jana Pospíšila a ve Staré Roli pod
vedením Jindřicha Pospíšila. V Praze jsme začali organizovat
biblická setkání mládeže, při kterých jsme věnovali i nemalý čas
nácviku písní, které jsme pak v rámci bohoslužeb zpívali.
Na tato setkání se sjížděli mladí křesťané z nejrůznějších sborů
v počtech až přes sto účastníků. Postupně jsme začali písně
i nahrávat na magnetofonové pásky. Státní správě taková
setkání nebyla milá a tehdejšímu pražskému kazateli Stanislavu
Švecovi jsme způsobili takto nejednu těžkost. Biblické slovo,
které se týká jakýchsi prvopočátků významného Božího díla,
a v tomto případě pozdějšího vzniku pěveckého sboru JAS,
je ze Zachariáše 4, 10: „Nebo kdož by pohrdal dnem malých
začátků…“
Pro zkvalitnění pěvecké služby bylo nezbytné rozesílání not
předem, aby cvičení nezabralo příliš času a mohlo se uskutečnit
i nahrávání písní na magnetofonové pásky. Takto došlo k závěru
založit „Výběrový pěvecký sbor mládeže Bratrské jednoty
baptistů“. Takový sbor však musel mít zákonitě určité podmínky
a řád. Podmínky jsem formuloval následovně: Každý člen sboru

foto: Milan Uhrin
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musí být znovuzrozený pokřtěný křesťan; musí být platným
členem svého sboru; absolvovat úspěšně hudební
a pěveckou zkoušku; uvědomovat si, že je Pánem Bohem
k tomuto druhu služby povolán; dbát na své vystupování
a vzezření; věnovat nácviku písní alespoň jednu hodinu týdně;
zúčastňovat se společných akcí; za službu sboru se pravidelně
modlit.
Velice významnou skutečností bylo, že se během našich
dřívějších setkání ukázalo, že jsou mezi námi obdarovaní sólisté
jako Zdeněk Pospíšil, Janko Kadlečík nebo Elenka Macáková,
že máme výborného klavíristu Jana Pospíšila a hudební skupinu
Sláva Krále.
K prvnímu setkání tohoto sboru došlo ve dnech 14. – 15.
února 1970 v Praze a zúčastnilo se ho 66 zakládajících členů.
Protože během uplynulých let vznikl náležitě bohatý repertoár,
rozhodli jsme se s pomocí Boží hned při tomto prvním setkání
nahrát několik písní pro budoucí vydání gramofonové desky.
K nahrávání jsme přizvali bratry Miroslava Jakubce, Zdenka
Linzmajera a Jiřího Weila z Církve bratrské, kteří již měli
zkušenosti s nahráním několika desek. Bratři ochotně přijali naši
prosbu a tím vznikla několikaletá vzácná spolupráce. Opravdu
jsme hned při tomto setkání nahráli několik písní,
ale protože nám od počátku šlo o to, aby i
místní sbor měl z našeho setkání duchovní
užitek, využili jsme sobotní večer
k evangelizačnímu shromáždění, při kterém
posloužil kázáním Božího slova bratr kazatel
Janko Kriška. Heslem tohoto shromáždění bylo:
„Stojí to za to, žít pro Krista.“ Nad kazatelnou
byla pověšena tato slova a naše setkání bylo
doslova nezapomenutelné.
Do prvního setkání se ještě nestačili přihlásit všichni zájemci
o členství ve sboru, kteří proto doplnili počet členů až při
druhém setkání. To se mělo uskutečnit v létě v Kroměříži
v rámci celostátního sjezdu mládeže, ale státní orgány setkání
nepovolily. V této situaci vyšel vstříc vikýřovický sbor, kde
se z Boží milosti povolení k setkání obdrželo. Volba Vikýřovic
nebyla náhodná, protože 16 zpěváků bylo právě z tohoto
sboru. Vikýřovický sbor se opravdu vyznamenal, a to nejen
náležitým zveřejněním setkání, ale i svojí pohostinností
a zvládnutím náročné organizace.
Nelze nezmínit, že hned při prvním setkání se děvčata chopila
iniciativy pořídit si stejné úbory a chlapci nemohli zůstat
pozadu. Šaty děvčat navrhla sestra Lydie Mrlinová
(jedna ze zpěvaček), ale nikdo netušil, že sehnat navržený
bleděmodrý tesil na šaty nebude vůbec snadné. Látka
se nakonec sehnala, ale až měsíc před třetím vystoupením.
Děvčata tak měla opravdu napilno vše zvládnout. Setkání
se konalo 20. listopadu 1970 v rámci celostátního sjezdu
mládeže a od této události byla služba sboru pravidelně
zařazována do celostátních setkání Jednoty.
Při lednovém setkání roku 1972 byl odsouhlasen návrh tří
slovenských sborů (Ružomberoku, Liptovského Mikuláše
a Košic), aby se tento výběrový pěvecký sbor jmenoval „Jas“.
Při tomto setkání byly dokončeny také nahrávky naší první
gramofonové desky nazvané podle znělky „Slavte, pějte“,
jejíž obal navrhl bratr Stanislav Vajce.
Kdybych měl co nejstručněji charakterizovat tyto první tři roky
existence pěveckého sboru, pak by to bylo „nadšení ve službě
Pánu Ježíši“. To bylo patrné nejen v zodpovědné a radostné
službě zpěvem nebo v pořízení společných úborů, ale také
v účasti na třech setkáních v jednom roce, nemluvě o nárocích
na zpěváky v souvislosti s cestováním (v některých případech
jsme cestovali přes celou noc). Finanční výdaje samozřejmě
zabezpečovali rodiče zpěváků. Nelze opomenout i vstřícnost
vinohradského sboru, která byla i v budoucích letech naprosto
jedinečná.
Další období existence pěveckého sboru bych volněji ohraničil
roky 1973 – 1979. Nejvhodnějšími slovy charakterizujícími toto
období mohou být podle mne slova „růst ve službě Pánu
Ježíši“. Růst se objevoval v celé řadě oblastí. Nespočíval jen

v těch nejzákladnějších způsobech naší služby, jako například
v pohotovosti zpěváků mít osobní svědectví před každou
sborovou písní nebo v pravidelných evangelizačních kázáních.
Růst však byl patrný v počtu zpěváků (ten vzrostl na sto dvacet
členů), dále v obohacení instrumentálního doprovodu
(například hrou na housle a flétnu manželů Obdržálkových
nebo hrou na lesní roh Maroše Vyskočila), ve zkvalitnění
pěvecké služby, v zařazení do služby i menších pěveckých
skupin, v možnosti návštěv několika sborů, kde jsme dosud
nezpívali, včetně nezapomenutelného autobusového zájezdu
do Hřenska. Pokrok spočíval i v tom, že jsme postupně vydali
další dvě desky (jednu v USA) a novinkou bylo, že jsme
přistoupili k nacvičování křesťanského muzikálu „Tak povedz,
ako to je“, přeloženého z angličtiny do slovenštiny. Z tohoto
důvodu jsme se několikrát sešli v naší chatě v Jizerských horách.
Nacvičování tohoto muzikálu bylo obohaceno probíráním
„Malých proroků“, kterým požehnaně posloužil bratr kazatel
Richard Novák.
Poslední období bych označil slovy „proměna podle vůle Pána
Ježíše“ a jednalo se o roky 1980 a 1981. V lednu roku 1980
skončila svoji spolupráci s námi skupina bratří z Církve bratrské,

která nahrávala naše písně plných deset let.
Podobně tomu bylo i s hudební skupinou
Sláva Krále a Janem Pospíšilem, naším
klavíristou. Instrumentálního doprovodu
se ujala postupně se formující skupina pod
vedením bubeníka Luboše Hlavsy, klavírního
doprovázení se ujala sestra Blaženka
Antalíková.
V roce 1980 jsme přišli k závěru, že pokrok
ve službě vyžaduje oddělené nahrávání

hudebního doprovodu a zpěvu. Proto jsme se sešli nejdříve
v červnu 1980 v Kroměříži k nahrávání hudby zamýšlených písní
a v srpnu v Praze k nahrávání zpěvu. Obě nahrávání se z milosti
Boží podařila a my jsme byli vděčni Pánu Bohu za bratra Jiřího
Dedecia, který se osvědčil jako náš nový nahrávací technik.
K poslednímu setkání JASu pod mým vedením došlo ve dnech
23. – 25. ledna 1981 v Praze, ale tomu opět předcházelo
nahrávání hudebního doprovodu čtrnáct dnů předem v Brně.
Tam se tentokrát sešel i dvanáctičlenný smyčcový orchestr, pro
který připravil aranžmá k doprovodům písní Marek Obdržálek.
Při lednovém setkání jsem pěvecký sbor informoval o tom,
že jsem byl zvolen kazatelem Československého baptistického
sboru v Torontě a mé vedení Jasu k 1. červenci končí. Mně totiž
nebyl již tři roky prodlužován státní souhlas k výkonu
duchovenské služby v Kroměříži a tak jsem na dotaz z Toronta,
zda jsem ochoten kandidovat na místo kazatele, odpověděl
kladně. Pochopil jsem, že možná má Pán Bůh se mnou svůj
plán v zahraničí a že se případným povolením Ministerstva
kultury k vycestování ukáže Boží vůle. V torontském sboru jsem
byl zvolen kazatelem a ministerstvo dalo souhlas k tomu, abych
s rodinou vycestoval.
Loučení se sborem nebylo snadné, ale věřící člověk se musí
sklonit před Božími záměry a to tím spíše, když se z Boží
milosti našli čtyři bratři, kteří se pokračování služby Jasu mohli
ujmout. Jednalo se o bratry: Jana Titěru, Libora Mathausera,
Jána Kadlečíka a Marka Obdržálka.
Lednovým setkáním jsem se tedy loučil s pěveckým sborem,
ale ještě jsem naplánoval jedno setkání v červnu v Brně, kde
jsem se loučil se skupinou nejbližších spolupracovníků, s nimiž
se nahrály písně „Jsme rodina“ a „Byl jsi tam“. Tyto nahrávky
jsem zamýšlel vzít s sebou do Kanady k vydání na desce spolu
s několika písněmi neuplatněnými na dřívějších deskách. Tento
záměr se podařil a v USA byla vydána deska „Amen“ s obalem,
který měl být původně na desce s názvem „Vše co mám“
od bratra Stanislava Vajce.
Svoje vzpomínky končím slovy výzvy z knihy Přísloví 3, 6, o jejíž
naplňování jsem se snažil vždy dbát: „Na všech cestách svých
snažuj se Jej poznávati a onť spravovati bude stezky tvé.“

Miloš Šolc ml.

„Na všech cestách
svých snažuj se Jej
poznávati a onť
spravovati bude
stezky tvé.“
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FENOMÉN JAS
ČRIEPKY Z PRÍPRAV PUBLIKÁCIE
A JUBILEJNÉHO STRETNUTIA V PRAHE

Publikácia „Fenomén JAS“ mohla obsahovať ešte jednu
neobvyklú kapitolu: „Ku koreňom publikácie“, kapitolu
opisujúcu jej vznik. Príprava publikácie začala myšlienkou brata
kazateľa Miloša Šolca ml. vydať „Almanach“ o JASe. Účastníkov
stretnutia konaného dňa 18. 1. 2020 v Brne tento návrh
zaskočil, nakoľko vydanie publikácie nebolo témou stretnutia.
Prvé kapitoly publikácie, o ktorej sme vtedy ešte ani netušili,
či vôbec vznikne, napísal brat Miloš do konca apríla 2020.
Starosť o ďalší „osud“ publikácie prenechal brat Miloš
s dôverou na Pána Boha.
Časom vznikalo množstvo logických otázok: Komu bude
publikácia určená? Koho bude zaujímať? Aké kapitoly je
potrebné ešte napísať? Kto ich bude písať? Aký rozsah majú
mať? Ako členiť publikáciu? Aký bude pomer textu a fotografií?
Kto bude vyberať fotografie a na základe akých kritérií?
Aký formát publikácie a aký papier použiť? Aký typ a veľkosť
písma bude pekný a čitateľný? Kto zoženie šikovného
a komunikatívneho grafika? Bude ochotný zapracovať
to obrovské množstvo dodatočných zmien? Kto a ako bude
komunikovať zmeny grafikovi, aby nenastal chaos? Kto bude
kontrolovať grafika? Kto bude financovať vydanie? Kto nájde
finančne primeranú, spoľahlivú a kvalitnú tlačiareň? Koľko kusov
publikácií dáme vytlačiť? Kto bude o tom všetkom rozhodovať?
Kto bude mať posledné slovo? Stihneme stanovené termíny? ...
Ani vo sne som netušil, pred aké množstvo otázok nás vydanie
publikácie postaví.
Redakčná rada vznikla akosi spontánne. Hľadala odpovede na
vzniknuté otázky. Na komunikáciu používala ZOOM. Zloženie
rady a zoznam ich ďalších spolupracovníkov pri príprave
publikácie nájdete v jej úvode. Medzi členmi rady bol veľký
vekový rozdiel, mali rôzne technické a komunikačné zručnosti,
diametrálne odlišné skúsenosti s vydavateľskou činnosťou.
Takto „vyskladaná“ rada riešila ešte mnohé iné témy: obsahovú,
štylistickú a gramatickú korekciu textu, grafický návrh obalu,
farebné prevedenie publikácie a mnohé ďalšie dôležité detaily.
V mnohom sme sa rýchlo zhodli, ale nezriedka nastali aj
situácie, keď niektorí z členov rady vyhlásili: „To je už dobré,“
iní zase: „Musíme to zmeniť“. Aby sme sa nakoniec zhodli
v priateľskej atmosfére, využijúc obdarovanie a skúsenosti
členov rady, potrebovali sme množstvo času, komunikačných
zručností, vzájomnej trpezlivosti, úcty, pokory, tolerancie
aj úprimného ospravedlnenia sa. Cesty ku konsenzu napriek
rôznosti počiatočných postojov boli mimoriadne vzácne
a prítomnými opakovane cenené.
Rástol medzi nami vzájomný rešpekt, prehlbovalo sa vzájomné
priateľstvo a modlitebná potreba, niesli sme ťažké bremená
jedni druhých i bremeno príprav. Fungovanie redakčnej rady
by som prirovnal k zdravo fungujúcemu telu podriadenému
hlave. V našej konkrétnej situácii bol obraz apoštola Pavla

o cirkvi ako tele veľmi výstižný. V konečnom dôsledku to bola
Božia milosť, vernosť a dobrota, že vznikla publikácia
„Fenomén JAS“ o Božom mnohoročnom a mnohorakom
požehnaní našich zborov a našej jednoty prostredníctvom
fenomenálneho spevokolu JAS.

Jubilejné stretnutie JASu v Prahe bolo pre účastníkov
neopakovateľné. Prípravný tím a ďalších šesť - sedem tímov
(komunikačný, programový, duchovný, finančný, hostiteľský,
hudobný – spevníkový) mali pri príprave stretnutia na pamäti,
že majú limitovaný čas na prípravu, majú vymedzený čas
na samostatné stretnutie, majú k dispozícii limitované priestory
na stretnutie i financie. Mali na pamäti i to, že mnohí JASáci mali
limitované hlasové rozpätie i fyzické zdravie. Stretnutie
pripravoval „z ingrediencií“, ktoré boli v tej dobe k dispozícii.
Od začiatku mali jasno: tu nejde len o nejaké „pomaturitné“
stretnutie, na ktorom si zaspomíname na „staré časy“, oprášime
staré spomienky, noty a priateľstvá. Pri príprave kládli dôraz
hlavne na to, aby účastníci pražského stretnutia zažili Boží
premieňajúci dotyk a povzbudenie na ceste viery a poniektorí
z nás i povzbudenie na ceste posledným úsekom života. Pre
mnohých z nás bolo prekvapením, ako ten čas života pokročil.
Úprimne vyjadrené, v živote som nepočul spievať dôchodcov
tak kvalitne ako v Prahe. Ešte som nevidel vekom zrelého
a láskou k Bohu motivovaného človeka dirigovať s takým
nadšením, ako v Prahe. Bol som nadšený z osobných
svedectiev, ktoré zazneli na rodinnom stretnutí JASu.
Ich spoločný refrén znel jasne: „Boh neprirovnáva život
prechádzke ružovou záhradou, ale k duchovnému boju. V jeho
farebnosti nám ponúka svoju prítomnosť, pomoc a vedenie
aj v časoch, keď prechádzame „dolinou tône smrti“. Vtedy nás
nesie vo svojom náručí. Na stretnutí sme počuli aj tie mladšie
spevokoly: boli intonačne, rytmicky vynikajúce napriek tomu,
že čas na prípravu mali minimálny. Pritom ich služba nestratila
jas pri zdieľaní evanjelia.
Mnohí vedia, že príprava stretnutia začala v Brne začiatkom
roku 2020. Málokto vie, že nasledujúcim krokom bolo
niekoľkomesačné zháňanie aktuálnych kontaktov
(email, číslo mobilu) členov JASu, a to mesiace pred samotným
stretnutím v Prahe. Málokto vie, že JASom „prešlo“ viac ako
500 spevákov. Každý z nich mal svoj originálny príbeh.
Vyše 30 členov JASu s nami spievalo v nebeských príbytkoch.
Premostenie dvoch úplne odlišných spoločenských období,
viacerých generácií, rôznych skúseností, zručností i teologických
dôrazov, aj o tom bolo stretnutie v Prahe. Bola to nádherná
harmónia rôznosti. Nevyšlo všetko podľa predstáv
organizátorov, ale to nebolo prekážkou prijať požehnanie,
ktoré Boh v hojnej miere pripravil pre účastníkov stretnutia.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave stretnutia
podieľali: dirigentom, členom jednotlivých tímov,
dobrovoľníkom a vedeniu hostiteľského zboru, členom VV BJB
v ČR a Rady BJB v SR, modlitebníkom, sponzorom a pod.
Bolo dobré stretnúť sa spolu a pripomenúť si Božiu dobrotu,
lásku, dary, požehnanie a vernosť.

Dušan Uhrin

Branislav Kráľ, Jiří Lučan, Libor Mathauser, Robert Pokorný, Viera Šinková, Miloš Šolc ml., Július
Šramo, Jan Titěra, Dušan Uhrin

Kniha Fenomén JAS popisuje a mapuje více než padesátiletou historii výběrového pěveckého sboru
mládeže Bratrské jednoty baptistů v Československu (do roku 1992) a následně po rozdělení republiky
i samostatně v České republice a zejména ve Slovenské republice.

Publikace je vhodná pro vás, jako unikátní zdroj informací a nástroj na připomenutí si Božího
požehnání, které jste mohli zažít účastí ve sboru JAS.

barevná publikace, měkká vazba,
formát B5 (176 x 250 mm), rozměr mezi A5 a A4,
počet stran 248
příspěvky od 12 autorů
popsáno je 5 různých období života JASu

základní informace o dirigentech
základní informace o nahrávkách
195 fotografií
informace, které se nikde jinde nedočtete

F E N O M É N

Autorskýkolektiv
Bratrská jednotabaptistůvČeskérepublice, Praha

Bratská jednotabaptistovvSlovenskejrepublike, Bratislava

CENA: 250 Kč Knihu můžete objednat na E-shopu na adrese: www.bjb.cz/shop/fenomen-jas



18 ROZSIEVAČ

TÉMA ROČNÍKU 2022: DUCHOVNÉ DISCIPLÍNY
„Telesné cvičenie je málo užitočné,
ale zbožnosť je užitočná na všetko“ (1 Tim 4, 8).
Číslo 12 2022… Služba Uzávěrka: 15. 9. 2022

SVEDĚCTVÍ ONDŘEJE
PELIKÁNA

Milí bratři a sestry, je mi ctí uvést dnes
svoje svědectví o Bohu, o Ježíši, který
mě provází a který zemřel a trpěl na kříži
za moje hříchy.

Vyrůstal jsem v rodině, kde matka byla
nevěřící a otec také. Sice si moc z dětství
nepamatuji, většinou jen ty dobré
momenty, ale pamatuji se, že mě babička
učila dětskou modlitbičku „Andělíčku

můj strážníčku“. Jinak jsme o Bohu ani duchovnu nemluvili.

Jako dítě jsem věřil na anděly. Byla to taková naivní víra
s růžovými brýlemi.

Atmosféra v naší rodině by se dala přirovnat k horské dráze.
Chvílemi byl klid a chvílemi to byla docela jízda. Materiálně
jsme byli zajištěni dobře, ale chování rodičů nebylo dobré.
Dělali si navzájem naschvály. Nebylo to takové to škádlení,
jak se to někdy v manželství může objevit, ale věci jako
alkoholismus, smilstvo a časté hádky. Z jejich přístupu k nám,
dětem, jsem byl často zklamaný.

Na základní škole jsem zastával roli outsidera, nezapadal jsem,
spíše jsem byl na straně lidí, kteří byli nějakým způsobem
zvláštní a také za to byli šikanovaní. Ve škole jsem nijak
nevynikal, učení mi nešlo do hlavy a časem se objevovala únava
i úzkosti. Pamatuji se, že jsem dostal i záchvat úzkosti. Byl jsem
hodně uzavřený, dokázal jsem dlouho nemluvit.

V mém patnáctém roce, kdy jsem končil základní školu, mamka
prodala náš byt 1+1, kde jsme bydleli čtyři lidé (můj bratr,
babička, mamka a já). Asi dva měsíce jsme měli bydlet u
babičky, než se nastěhujeme do nového. V novém bytě jsem se
spolu s bratrem vrhl do práce na úpravách před nastěhováním,
avšak matka byt ihned po opravách prodala a koupila chatu.
Bratr nad matkou „zlomil hůl“, ale já byl tehdy naivnější než
bratr a tak jsem začal rekonstruovat chatu, do toho škola
a obchodování na Aukru, o víkendu a přes prázdniny brigády
a dále studium oboru Nástrojař.

Na jednoho člověka veliká zátěž. Na učilišti to bylo stejné jako
na základní škole s rozdílem, že všechny moje psychické
problémy se ještě navýšily a přidaly se i další příznaky.

V 3. ročníku byly moje duševní problémy ještě horší než dřív.
Vyhledal jsem proto pomoc psychiatra a začal se léčit. Pilulky
jsem bral jen „sem tam“ a tak nebyl vidět lepší zítřek. Nakonec
to vygradovalo tak, že jsem byl na odvrácené straně života
a všechno bylo ještě horší. Naštěstí jsem neprovedl nic
špatného někomu jinému, ba naopak jsem ještě hodně lidem
pomohl. Ale bolest a soužení bylo veliké.

Nakonec mně bývalý kamarád nabídl „trávu“. Jednou jsem si
potáhl a vyvolalo to toxickou psychózu. Viděl jsem a slyšel věci,
co nikdo jiný neviděl. Rychlá záchranná služba mě odvezla do
nemocnice, kde si mě později vyzvedl můj otec. Školu jsem
nakonec dokončil a začal jsem se poctivě léčit.

Hospitalizován jsem byl dvakrát. Moje diagnóza je paranoidní
schizofrenie.

Na ubytovně, kde jsem nějaký čas žil, jsem se modlil k Bohu
a četl biblické úvahy „Dobrá setba“ a také trochu Bibli, ale bál
jsem se jít do kostela kvůli tomu, co jsem udělal.

Při druhé hospitalizaci jsem v léčebně potkal maminku
od Bohunky (mé manželky), ta mě s Bohunkou seznámila.
Zamiloval jsem se a letos jsme se vzali.

V léčebně jsem přečetl z Bible verš: ,,Budu slabý, aby ostatní byli
silní .“ Uvěřil jsem Bohu a všechna bolest byla pryč. Hodně lidí
mnou manipulovalo a ponižovalo mě, ale i tak jsem jim nikdy

nic zlého neudělal nebo neřekl, ba naopak jsem jim odpustil
a opustil je.
V Bibli jsem také četl verš ,,Milujte své nepřátele“. Měl jsem
pocit, že je to pro mě důležitý verš, proto jsem se ho držel. Ale
zároveň jsem měl na mysli i verš z Bible, z listu Galatským:
,,Nemylte se, nikdo se nebude vysmívat Bohu, co člověk
zasel, to také sklidí. “

Uvědomil jsem si, že nikdy nesmím uplatňovat vlastní
spravedlnost, ale vše nechat na Bohu, protože On je
spravedlivý. Jak se píše v Bibli ,,Všichni zhřešili a není
spravedlivého“. Také jsem měl na mysli verš: ,,Nesuď, nebo
budeš souzen“, protože kdybych soudil druhé, nikdy bych
neměl slitování od druhých lidí. Vždy jsem bral Bibli jako můj
životní kompas, který mi ukazuje cestu ať už skrytou nebo
jasnou. S Biblí mohu vidět i to, co je skryté.

Začal jsem chodit do Sboru BJB Blansko a na výzvu bratra
kazatele jsem se přihlásil ke křtu. Bratr kazatel mě spolu
s ostatními vzal do přípravky ke křtu a po jejím dokončení nás
pokřtil. Křest s ostatními sedmi bratry a sestrami se uskutečnil
dne 19. 6. 2022. Jsem Pánu Bohu vděčný za to, že mne vzal na
milost, nese mne a vede. Chválím Tě, Pane Ježíši Kriste.

Ondřej Pelikán, BJB Blansko

Zveme vás na Konferenci sester BJB z ČR a SR.
Koná se ve dnech 23. – 25. 9. 2022 v Praze.

On - já - my „Beze mne nemůžete nic učinit“ (J 15, 5b)

NEDĚLE 9:00
Závěrečný program konference /Vedení: Helena Včeláková
Úvod k modlitbám : Jarmila Cihová
Rozbité vztahy v církvi a v rodině
– Beze mne nemůžete učinit nic /Pavel Smilek
Společná píseň – sbírka
Závěr konference – zpívané Požehnání s námi zůstává
11:30 Oběd

PÁTEK
14:00 Registrace
17:00 Večeře
18:00 Zahájení konference předsedkyně OS BJB ČR a SR
/Vedení: Katka Sližiková
Představení aktivit Mezinárodního vězeňského společenství -
Teen Challenge Praha, křesťanská organizace zaměřená na děti ohrožené sociálním
vyloučením – naplnění jejich volného času.

SOBOTA
9:00 Dopolední program / Vedení: Ľudmila Sýkorová /
Pozdrav kazatel /Marek Titěra
Úvod k modlitbám/ Lenka Titěrová
Komunikace dnešní doby. Jak uniknout závislosti / Marek Macák
12:00 Oběd
14:00 Odpolední program /Vedení: Vilma Koblischková
O čem se v církvi nemluví – Manipulace a násilí v rodině.
Jak pomoci obětem domácího násilí /Ráchel Bícová
16:00 – 17:30
1. seminář: Pasivní agrese / Ráchel Bícová
2. seminář: Komunikace v manželství / Gražyna Kaletová
3. seminář: Cesta odhalení a uzdravení ze skrytého týrání
(formy, dopady, řešení) /Jana Jurčová
4. procházka do okolí – místa spojená s naší Jednotou
„I kamení – cihly budou mluvit“ /Slávka Švehlová
17:30 Večeře
19:00 Večerní program /Vedení: Jana Pospíšilová
Hudební skupina z Litoměřic
Večer svědectví
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Pavel Čáp (ed.): Bible v životě církve (vč. DVD)
V sobotu 8. června 2013 se v Praze konala
konference „Bible v životě církve“
na připomenutí 400. výročí posledního vydání
Bible kralické na českém území roku 1613.
Konferenci organizoval Exulant, nyní spolek,
tehdy občanské sdružení, a část probíhala
v evangelickém kostele U Salvátora, část
v Betlémské kapli. Byla to doba drsná i na naše
dnešní poměry: Z důvodu povodní platil v Praze
nouzový stav a o týden později padla vláda
premiéra Nečase. Přednášky a kázání, jež na
konferenci zazněly, Exulant vydal v následujícím
roce ve stejnojmenném sborníku (A5, 118 stran,
100 Kč).
Autory přednášek s výmluvnými názvy jsou
historička Edita Štěříková (Exulanti a Bible),
novozákoník Petr Pokorný (Bible Kralická –

inspirace pro Český ekumenický překlad), evangelický farář Ondřej Macek
(Bible v rukách lidu. Poznámky k fenoménu českého písmáctví), emeritní
ředitel Muzea Komenského v Přerově František Hýbl (Bible a její cesta k
českému čtenáři. Čtyři sta let od vydání jednodílné Bible kralické). Kázali
evangelická farářka Ewa Milena Jelinek (Žd 13, 14) a emeritní synodní
senior ČCE Pavel Smetana (J 8, 31–36: Cesta ke svobodě), oba potomci
pobělohorských exulantů.
Sborník obsahuje medailonky hudebníků, kteří na konferenci zpívali a
hráli: Salvátorský pěvecký sbor – sbormistryně Marie Žárská, Jan Meisl,
Zvonky Dobré zprávy – sbormistryně Jarmiła Wiera Jelinek, Pěvecký sbor
BJB Liberec a Jablonec nad Nisou – sbormistři Lenka Špringlová a Pavel
Pospíšil, evangelický církevní kantor Ladislav Moravetz. Ve fotogalerii
na konci knihy jsou fotografie z průběhu sjezdu a skeny různých Biblí,
které ve své přednášce představuje dr. Hýbl. Tyto a další fotografie a
skeny obsahuje též přiložené DVD. Jsou tam ke spatření stránky Bible
pražské a Bible kutnohorské z 15. století a mnoha dalších Biblí,
samozřejmě včetně oné připomínané „jednodílky“ Bible kralické z roku
1613. DVD se skeny různých Biblí je vhodné i jako učební pomůcka
v hodinách češtiny a dějepisu.
Alois Jirásek někdy bývá vysmíván pro pojem „temno“. Avšak, jak
upozorňuje E. Štěříková, přejal jej od exulantů, kteří si jím připomínali
žalm 119, 105. „… lidé, kteří opouštěli svou vlast proto, že v ní nemohli
svobodně číst Bibli – Slovo Boží (neměli své ‚světlo‘), hovořili o své otčině
jako o ‚temné zemi‘, o zemi, v níž vládne ‚temno‘. Nechtěli žít v ‚temnu‘.“
„Už děti byly rodiči vedeny tak, že si byly vědomy nezměrné hodnoty
Bible, jejíž uchování stálo i za tělesnou bolest. Vyslýchaní zapírali, jak
dlouho jen dokázali unést bolesti.“ Na závěr své přednášky klade autorka
provokativní otázku: „Stojí Bible za tak veliké oběti, které pro ni přinesli
exulanti?“
Pokud budete listovat obrazovou přílohou, prohlédněte si tři hromadné
fotografie u Pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. První
je z roku 1993, kdy se po několika desetiletích takto ve velkém mohli
opět sejít potomci pobělohorských exulantů, druhá a třetí jsou z roku
2013. Tehdy se kolem pomníku budoval záhon, přes který vedly dřevěné
fošny. Po nich účastníci konference přešli, aby se k focení mohli posadit
na schody stejně jako před dvaceti lety. Po chvíli přijeli strážníci Městské
policie, které na „vandaly“ u pomníku upozornil kamerový systém
(strážníci jsou na třetí fotce). Všechno jsme si vyjasnili, avšak zaujalo mě,
že v jedněch dobách strážci pořádku reformaci pronásledují, zatímco
v jiné době její připomínku brání jakožto kulturní památku. Snad to tak
vydrží co nejdéle.

„Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so
zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú
nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak
Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli“
(1Tes 4, 13 –14).
Je to už rok, čo náš ocko Pavol Engler 10. 10. 2021 zmenil
miesto trvalého pobytu. Dnes sa už raduje s Pánom
Ježišom. Nám tu na zemi však stále chýba. Napriek
zármutku z jeho straty máme nádej a istotu, že ocko
odišiel na lepšie miesto podľa zasľúbení, ktoré
nachádzame v Písme.
„Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte
aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby
to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem
pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto,
zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam,
kde som ja“ (Ján 14, 1 – 3).
„Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi,
ak len nie skrze mňa“ (J 14, 6).
Ocko celý život kráčal po tejto ceste, jeho viera nebola len
verbálna, ale prejavovala sa v každodennom živote. Nikdy,
ani v časoch, keď sa za priznanie k Pánu Ježišovi platilo
stratou zamestnania, sa svojou vierou netajil. Keby som
mal zhrnúť jeho život do niekoľkých slov, boli by to: živá
viera, odvaha, pracovitosť a priateľstvo.
Živá viera – hľadal na prvom mieste Božie kráľovstvo
a ostatné mu bolo pridané. Bolo to vidieť v nastavení jeho
životných priorít, v jeho zmýšľaní. Hľadal na modlitbe
a v Písme Božiu vôľu pre svoj život a z toho vyplývala aj
jeho odvaha – neváhal sa pustiť do riskantných projektov,
pracoval nejaký čas v Sýrii, odišiel zo zabehnutej firmy
a začal podnikať, zobral na seba riziko stavby modlitebne,
ktorej rozpočet bol na začiatku takmer nulový. Veľmi mu
záležalo na cirkevnom spoločenstve, na budovaní
materiálneho, ale hlavne duchovného zázemia. Jeho
pracovitosť bola známa, celý život išiel naplno,
či už to bolo v zamestnaní alebo v zbore. Aj napriek
rôznym ťažkostiam sme ako rodina netrpeli nedostatkom.
Keď sme boli malí a peňazí naozaj nebolo na rozdávanie,
ocko vždy niečo sám vyrobil, opravil. Jeho srdečná povaha
sa prejavovala nielen v našej rodine a cirkevnom
spoločenstve, ale aj priateľstvom voči susedom
a kolegom. Vždy bol ochotný pomôcť a svojej práci
rozumel. Aj keď už bol na dôchodku a naďalej pracoval,
mnoho ľudí si chodilo k nemu pre odborné rady,
ale aj porozprávať sa o živote a svojich problémoch.
Pre svoj cirkevný zbor bol človekom, ktorý sa zaujímal
o ľudí slabých, chorých, na okraji. Snažil sa, aby si každý
v zbore našiel svoje miesto. Bojoval za jednotu a čistotu
učenia.
Nesmierne miloval svoju manželku – našu mamu, chránil
ju a bol jej v každej situácii oporou. Pre nás deti bol
prirodzenou autoritou. Keď sme počuli kľúč vo dverách,
skončili všetky škriepky a vystrájanie. Rád si spomínam
na naše večerné rozhovory v časoch môjho dospievania.
Budem si ho pamätať ako čestného a rovného človeka.
Prežil medzi nami 70 zmysluplne naplnených rokov
a môžeme spolu s apoštolom Pavlom povedať,
že „bojoval dobrý boj, beh dokončil a vieru zachoval
a je pre neho pripravený veniec spravodlivosti, ktorý
mu dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca.“
Ďakujeme Bohu za tvoj život, ocko.

Marek E

(OČAMI SYNA)

Sestra Ludmila Hallerová, rozená
Jeníková odešla do slávy svého
Spasitele v sobotu 23. července
2022. Na její požehnaný život
společně zavzpomínáme v
sobotu
3. září 2022 od 15 hodin
v modlitebně BJB na
Vinohradech,
Vinohradská 68, Praha 3.

V domě mého Otce je mnoho příbytků...
Jdu, abych vám připravil místo...
Opět přijdu a vezmu vás k sobě,
abyste i vy byli, kde jsem já.

(Bible, Jan 14, 2. – 3).

SPOMIENKA NA BRATA
ENGLERA

LUDMILA HALLEROVÁ U PÁNA




