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Křesťan a zdraví

Pán Bůh chce být se mnou

Kvalita

To je málo

„Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: 
„Chci, buď čist.“ A hned se jeho malomocenství ztratilo. (L 5, 12-13)

Rozsievač_2_2017_final.indd   1 13. 1. 2017   8:39:38



2

Byť svetlom a soľou zeme
Začiatkom novembra (5. 11.) 2016 sa v modlitebni BJB v Banskej 
Bystrici po roku opäť stretli veriaci zdravotníci, aby spolu hovorili 
o problémoch, ktorým vo svojej práci čelia. 

Na 2. ročník tohto podujatia Slovenský evanjelikálny inštutút 
(SEVIN) pozval brata MUDr. Štěpána Ruckeho, CSc., ktorý pred 
viac ako 25 rokmi založil Sdružení křesťanských  zdravotníků 
v ČR, ktoré aj po rokoch plní svoje poslanie a pomáha kresťa-
nom pracujúcim v zdravotníctve nachádzať odpovede na ťažké 
otázky a podporu v neľahkom poslaní zdravotníkov. 

Pred odbornými prednáškami br. Ruckeho nám výkladom Písma 
(Príslovie 3, 7 – 8) poslúžil brat doc.ThDr. Pavel Hanes, PhD. 
Prvá prednáška nášho hosťa bola na tému Choroba a uzdrave-
nie (uzdravovanie) z kresťanského hľadiska. 
Po prestávke sme pokračovali jeho druhou prednáškou na aktu-
álnu tému Alternatívna medicína z pohľadu kresťana.

Po obede sme sa rozdelili do 4 skupín. 
Dve skupiny tvorili lekári a študenti medicíny, v tretej sa stretli 
zdravotné sestry a vo štvrtej ostatní pracovníci z oblasti zdra-
votníctva (farmaceutky, veterinárka, fyzioterapeutka, psycholo-
gička a ďalší). 
Tu bol priestor na osobné zoznámenie sa, zdieľanie a povzbu-
denie i reflexiu doobedňajších prednášok. 
V poslednom spoločnom bloku sme si vypočuli seminár sestry 
Mgr. Martiny Bobulovej, MLitt: Vzťah lekára a pacienta dnes 
a svojím svedectvom a príhovorom nás k angažovanému živo-
tu kresťana povzbudil aj poslanec Národnej Rady SR, MUDr. 
Marek Krajčí. 
Aj s odstupom niekoľkých týždňov môžeme povedať, že 

stretnutie svoj cieľ splnilo. Podarilo sa vytvoriť bezpečný 
priestor pre kresťanov pracujúcich v zdravotníctve, aby svoje 
otázky a bremená nemuseli niesť sami, ale aby v spoločenstve 
sestier a bratov, ktorí kráčajú podobnou cestou, mohli hľadať 
pochopenie, povzbudenie a odpovede na niekedy naozaj 
ťažké otázky. 
Podobne ako pred rokom, aj v tohtoročnom hodnotení všet-
ci z vyše 40 prítomných vyjadrili svoju vďačnosť a spokojnosť 
so stretnutím. 
Preto by sme v aktivite radi pokračovali a najneskôr o rok 
opäť pozvali všetkých veriacich zdravotníkov na 3. ročník 
kvalitne pripraveného Fóra kresťanov pracujúcich v zdravot-
níctve. 
Verné svedectvo života každého z nás je jedna z najsilnejších 
zbraní v zápase o Božie kráľovstvo. 
Slovenský evanjelikálny inštitút (SEVIN) je iniciatívou evanje-
likálnych kresťanov, ktorí chcú verne napĺňať poslanie Cirkvi 
„byť svetlom a soľou zeme”, a tak prinášať hodnoty a vplyv 
evanjelia Ježiša Krista do každej oblasti života spoločnosti. 
Spája nás presvedčenie, že naplniť toto poslanie je možné, 
iba ak budeme verní Písmu, kultúrne relevantní a spoločensky 
angažovaní. 
Záznamy z našich akcií môžete nájsť aj cez našu 
FB stránku:
https://www.facebook.com/evanjelikalnyinstitut/?fref=ts

 Autor a foto: Benjamín Uhrin 

Reportáž

https://www.facebook.com/evanjelikalnyinstitut/?fref=ts
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„Přejeme vám hlavně hodně zdraví, to je nej-
důležitější.“ Tato a podobná slova jsme slyšeli 
v období Vánoc. Ano, pokud jsme zdraví, 
cítíme se dobře, ale je to pro nás to nejdůleži-
tější? Pomůže nám naše zdraví vyřešit otázku, 
kam půjdeme po smrti? Je možné milovat 
Boha, i když jsme nemocní a je nám špatně? 
Myslí na mě vůbec Bůh, když mi umírá dítě? 
Jak to tedy je? Existují skupiny křesťanů, kteří 
hlásají, že pokud člověk onemocní, nebo 
když mu zemře dítě, jde o Boží trest za hřích, 
který ten člověk spáchal. Mluvila jsem jednou 
s mladým křesťanem ze zahraničí. Říkal, že 
v jejich sboru je mnoho žen, kterým po poro-
du zemřelo dítě, ale ve sboru to tají, aby 
z něho nebyly pro hřích vyloučeny. Jaké je to 
potom společenství věřících, když se v těchto 
věcech jeden za druhého nemohou modlit a 

ubezpečovat se vzájemně o Boží lásce, i když je jim těžko? Jedna věřící žena měla 
nemocné děti, měly silnou horečku. Zeptala jsem se jí: „Byla jsi s nimi u lékaře?“ 
„Ne,“ odpověděla, „já na ně s modlitbou vzkládám ruce.“ Jde o různé lidské pohledy 
na spojení „Křesťan a zdraví“. Křesťanovým měřítkem a správnou odpovědí je Boží 
slovo. Čteme v něm, že bez vědomí Pána Boha se ani vlas na hlavě nepohne, že 
Jeho myšlení je o pokoji, ne o trápení. Bůh nás stvořil, a proto jen On ví, co je pro 
nás nejdůležitější, miluje nás a Jeho rozhodnutí jsou dobrá, i když nás to někdy bolí. 
I v bolesti se modlím, protože On je tou pravou útěchou. „Máme v Něho pevnou 
důvěru, že nás slyší“ (1 J 5, 14). 

Zná příčinu naší nemoci, pokud se v ní ocitneme. Proto stvořil lékaře, abychom za 
nimi mohli jít, poradit se a nechat se léčit. Uleví se nám, když víme, že na to nejsme 
sami. Kdyby nás Pán hned tres-
tal nemocí za náš hřích, nebyl 
by na zemi jediný zdravý člověk. 
Kdybychom si mohli pomoci 
sami, nebyl by Pán stvořil lékaře. 
O svoje tělo máme pečovat. 
„Či snad nevíte, že vaše tělo 
je chrámem Ducha svatého, 
který ve vás přebývá a jejž 
máte od Boha! Nepatříte sami 
sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné“ (1 K 6, 19). Někdy si kazíme funkci svého 
těla nesprávnou životosprávou, někdy jsme zastaveni nemocí v době, kdy jsme se 
nechali udolat přemírou starostí a zapomněli jsme, kam s nimi můžeme jít. Jindy 
jsme přetíženi množstvím práce a nedopřejeme si odpočinku ani času o samotě 
s Pánem. Vždyť mnohému porozumíme, až to zakusíme sami na sobě. Pán Bůh nás 
učí teoreticky i prakticky a přitom je nade vším Pánem a Králem. Před Něj můžeme 
s důvěrou klást všechny svoje starosti a trápení a víme jistě, že naše modlitby nezů-
stanou někde v prostoru, ale jdou až k Božímu trůnu. Nedávno mi napsala jedna 
sestra, která má dvě malé děti: „Jsme teď dlouhodobě nemocní a nevyspíme se, 
poprvé začínám chápat závaznost Božího textu z proroka Abakuka: „I kdyby fíkov-
ník nevypučel, réva nedala výnos…“ (Abk 3, 17) a vzpomínám i na píseň s tímto 
textem.“ I v nemoci a bolesti nad ztrátou drahého člověka se mohu ponořit do Boží 
láskyplné péče a přijímat Jeho milost. Moje babička říkávala: Pán Bůh dal, Pán Bůh 
vzal. Jako malá jsem se divila, jak to může tak říci, když o něco nebo o někoho přišla. 
Teď už to vím. Nejdůležitější je můj osobní vztah s Ježíšem Kristem, moje víra v Jeho 
svrchované jednání, v Jeho dobrotu. On mne ujistil, že smrtí život nekončí a až pře-
jdu na „druhý břeh“, půjde mi vstříc a řekne: „Vítám Tě.“ To je nade vše. 
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Máme v Něho pevnou 
důvěru, že nás slyší 
(1 J 5, 14)

Marie Horáčková

Úvodník
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V jakém oboru pracujete a proč jste si 
vybrala právě tento obor? 
Co vás k tomu vedlo?
Pracuji již 31 let jako praktická lékařka 
v Brně. Léčím dospělé pacienty od 18 do 
97 let (tolik je mému nejstaršímu pacien-
tovi). 
V době dospívání jsem chtěla být učitel-
kou, ale protože to bylo za totality, věděla 
jsem, že by mě asi na studium nepřijali. 
Pocházela jsem totiž z kulacké a katolické 
rodiny. Také mě to táhlo k zahradnictví, 
pěstovala jsem ráda pokojové kytky.
Pro studium medicíny jsem se rozhodla 
na gymnáziu pod vlivem našeho profesora 
biologie a také pod vlivem mé starší sestry, 
která již v té době medicínu studovala. 
Lákaly mě její obrázkové učebnice ana-
tomie lidského těla, chtěla jsem tomu víc 
porozumět, vědět, jak lidské tělo funguje, 
jak dojde k tomu, že člověk onemocní. 
V rodině jsme měli špatné zkušenosti s ob-
vodními lékaři a tak jsem si říkala, že bych 
léčila i své blízké. 

Jaké vědomosti, které jste zde získala, 
byly pro vás nejcennější?
Mám za to, že všechny vědomosti získané 
jak při studiu, i potom v praxi lékaře, byly 
a jsou pro mne velmi cenné. Je potřeba si 
tyto vědomosti stále doplňovat 
a stále se vzdělávat, mít přehled o novin-
kách. 
Čeho si cením nejvíc? V každodenním 
kontaktu s nemocnými se stále učím 
pokoře, trpělivosti, ochotě naslouchat, 
odpouštět, být empatická, laskavá, mít 
pro nemocného vlídné slovo, někdy být 
naopak přísnější. Dále být zodpovědná, 
rozeznat, co je důležité, rychle zasáhnout 
v naléhavých případech. Mám ráda svoji 
práci i pacienty, zvláště ty starší. Často jsou 
pro mne povzbuzením, když zrovna pro-
žívám sama něco těžkého. Také se učím 
jednat s kolegy, se svou sestřičkou, 
s lidmi, se kterými spolupracuji.
Setkávám se s různými typy lidí, učím se 

mít určitý vhled a nadhled, nenechat se 
ovlivnit jejich negativními projevy. Mám 
radost z toho, když vidím za ta léta praxe 
určité proměny v mém chování a postojích 
pod vlivem Ducha svatého. Zpětně vní-
mám, že právě těžké věci a zkoušky 
v různé podobě mě nejvíc proměnily 
a posunuly dál. Ale ne vždy se to daří 
a stále se mám co učit.

Co znamenaly pro váš osobní život 
a život s Bohem?
Znamená to stálou závislost na Pánu 
Bohu, vnitřní růst a posvěcování, počítat 
s tím, že na pracovišti je se mnou a vedle 
mne Pán Bůh a chce mi stále pomáhat 
a vést mne. Trvalo mi dost dlouho, než 
jsem si to plně uvědomila. Měla jsem stále 
pocit, že na pracovišti si musím vystačit 
se svými znalostmi a ukázat, co umím, 
jinak že jsem špatný lékař. Je samozřejmé, 
že musím mít dobré znalosti, ale přesto 
mohu a mám prosit Pána o moudrost a 
vedení v konkrétní situaci. Modlím se ráno 
za to, aby byl celý den v Boží režii a abych 
nikoho nepoškodila. Ale modlím se i při 
práci takové střelné modlitby, např. při 
nějakém akutním stavu, při rozhodování, 
kam nemocného odeslat apod.

Chápete práci v oboru jako poslání? 
Proč?
Zpočátku při studiu jsem spíše vnímala 
práci lékaře jako něco výjimečného z hle-
diska světského, že lékař něco znamená ve 
společnosti. Když jsem v 5. ročníku studia 
prožila obrácení a znovuzrození, začala 
jsem vidět svoji budoucí práci v jiném 
světle, spíše jako určitou službu lidem a 
také, že to není moje zásluha, že mě Pán 
Bůh takto stvořil a umožnil mi vystudovat. 
Takže v tomto smyslu vidím stále více svoji 
práci jako poslání od Pána Boha.

Jakou největší zkušenost jste prožila 
ve svém oboru? Co vás z oboru nejvíc 
oslovilo?

Vzpomínám si na první zkušenosti při ná-
stupu na obvod. Měla jsem radost, že na-
sazené léky nemocnému zabraly a že jsem 
ho správně léčila. A z toho mám radost 
stále. Prožívám každodenní zkušenosti 
s Boží pomocí při rozpoznání nemocí, při 
řešení život ohrožujících stavů, při zajiš-
ťování odborných vyšetření, domácí péče 
nechodícím pacientům, ale také při zajiš-
ťování chodu a vybavení ordinace a dalších 
„maličkostí“, které nejsou maličkostmi pro 
mého nebeského Otce. Vyznávám, že za 
ně často nejsem dost vděčná, často je beru 
jako samozřejmost nebo mi to dojde až 
později.
Mám radost, když pacienti ke mně mají 
důvěru a svěří se se svými problémy. 
Mám také radost z toho, když kromě léčby 
jim mohu svědčit o Boží lásce, nabídnout 
jim letáček z BTM či Bibli, nebo jim přečíst 
verš z Bible. Nikdy jim to nevnucuji, spíše 
čekám na vhodnou příležitost, ale stále 
víc zjišťuji, že lidé jsou za to velmi vděčni. 
Pokud nechtějí o těchto věcech mluvit, 
snažím se je povzbudit dobrým slovem, 
vyslechnout je a dát jim najevo, že mi není 
lhostejné, co prožívají, a že se budu snažit 
pro ně udělat, co bude v mých silách.
U jedné těžce nemocné onkologické 
pacientky, která byla u léčitele a jejíž zdra-
votní stav se pak zhoršil, jsem zařídila 
promítání filmu Ježíš s technickou pomocí 
jednoho bratra - bylo to v roce 1993, kdy 
lidé ještě neměli doma běžně videopřehrá-
vače. Po zhlédnutí filmu byla paní oslovena 
a řekla, že změnila názor na osobu Ježíše.
Za rok na to mi umírala maminka na rako-
vinu a těsně po její smrti jsem šla za jednou 
pacientkou, která byla také v pokročilém 
stadiu rakoviny. Vzpomínky na maminku 
byly ještě živé a bolestné. Přesto jsem jí 
tam tehdy nechala řadu krásných letáčků 
BZM, např. „Jsi milován“, „Stopy...“
Paní mi pak řekla, že se jí letáčky velmi 
líbily, a že kdyby je četla dříve, možná 
by její život vypadal jinak. To mne velmi 
povzbudilo. Myslela jsem tehdy, že už 
nebudu schopna s lidmi mluvit o Božích 
věcech, ale Pán Bůh mi tím ukázal, že si mě 
chce dál používat. 
Ještě jeden případ - jedné věřící pacientce 
také v pokročilém stadiu rakoviny, jsem 
doma při vyžádané návštěvě přečetla při 
odchodu verš z Janova evangelia 14, 2 
„ ...V domě mého Otce je mnoho pří-
bytků...“ Během čtení klidně usnula a po 
mém odchodu zemřela. Jejímu manželovi 
jsme se pak s mým manželem věnovali 
a pozvali jsme ho i do našeho shromáž-
dění. Z poslední doby před Vánocemi 
mám jednu veselejší zkušenost: Byla jsem 
u pacientky, které je 94 let. Neměla lehký 
život, protože prodělala dětskou mozko-
vou obrnu a celoživotně měla postiženou 
levou horní končetinu. Je věřící katolička a 

Téma – Křesťan a zdraví

Pán Bůh chce být se mnou na pracovišti
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ví o mě, že jsem také věřící. Když jsem ji vy-
šetřila a napsala léky, ještě jsme si povídali 
a četla jsem jí něco na povzbuzení z Bible. 
Najednou mi řekla: „Paní doktorko, já bych 
si vás ráda vyfotografovala.“ 
Trochu jsem ztuhla a bránila jsem se, ale 
ona na tom trvala. Potom si mě vyfotogra-
fovala svým tabletem a dala mi dárek. Já 
jsem jí pak na oplátku sehnala Nový Zákon 
s velkými písmeny a podtrhla jsem ji tam 
některé verše.

Co vám z tohoto oboru nejvíc pomohlo 
ve vašem osobním životě a v životě vaší 
rodiny?
Třeba to, že při lehčích onemocněních se 
většinou léčím sama a nemusím ztrácet čas 
návštěvou lékaře, nebo zajdu za lékařem 
u nás na poliklinice. Dále léčím širokou ro-
dinu i některé bratry a sestry z naší církve. 
Největší pomocí je pro mne v současné 
době to, že mohu pečovat a zajišťovat 
péči pro svého těžce nemocného manžela, 
že vím, kam se obrátit, mohu využívat řadu 
získaných zkušeností, abych mu ulevila. 
V tom například vidím tu dokonalou Boží 
režii v mém životě.

Jakou negativní zkušenost jste v oboru 
prožila, co vás zklamalo? Co nerada 
vidíte?
Do roku 2012 jsem pracovala jako zaměst-
nanec a z té doby mám negativní zkuše-
nosti s vedením našeho pracoviště. Vy-
bavení našich ordinací bylo velice špatné. 
Například v roce 2010 jsme ještě neměli 
v ordinaci počítače.
Negativní zkušenosti jsem měla také s 
nepříjemnými pacienty. Pramenily většinou 
z nepochopení toho, co jsem řekla, nebo 
spíše, jak jsem to řekla, protože jsem byla 
unavená nebo přetížená, také z určité 
nesympatie, vztahovačnosti a podobně. 
Když jsem si jednou posteskla, bylo mi 
tehdy líto hrubého chování jednoho pa-
cienta, řekl mi jeden zkušený bratr, abych 
se zaměřila víc na ty, kteří jsou za moji 
práci vděčni a kterým jsem pomohla. Vzala 
jsem si to k srdci.
Nerada vidím u sebe i u druhých, když se 
mluví o některých „nepříjemných pacien-
tech“ se zaujetím, nelaskavě. Často je za 
tou nepříjemnou maskou trpící člověk, 
který potřebuje pomoci. Je velice nutné 
učit se stále správně komunikovat s lidmi, 
dešifrovat, o co jim vlastně jde, co potře-
bují. Je to především práce Ducha svatého.

Jako křesťané věříme, že Pán vede naše 
cesty, proč myslíte, že jste měla pracovat 
právě v tomto oboru?
Myslím, že v naší rodině k tomu máme 
určité sklony. Tatínek chtěl studovat medi-
cínu, ale nebylo mu to umožněno. Sestra 
je lékařka a jeden bratr chtěl být veteriná-

řem, i když ze zdravotních důvodů 
na studia nešel. Ve vzdálenějším 
příbuzenstvu také máme lékaře.
Dále vidím Boží pomoc a vedení 
v tom, že jsem při studiu prožila 
obrácení a tím mě Pán Bůh dál vedl 
v mé práci. Dal mi manžela, který mě 
v mé práci velmi podporoval a kte-

rému to nyní mohu vracet tím, že se o něj 
starám v jeho nemoci.
Ale je to řada dalších okolností v mém 
životě, které mě v tom ujišťují.

Jaké zkušenosti nebo poznatky z tohoto 
oboru bychom měli i jako laici vědět? 
Co byste nám ráda předala nebo nás 
naučila?
Je toho mnoho, ale za sebe bych chtěla 
říci toto:
Lékař je člověk jako každý z nás. Je ne-
dokonalý, bývá unavený, někdy náladový, 
možná prožívá sám něco těžkého, ale chce 
pacientům pomoci. Proto je třeba s ním 
spolupracovat, mít k němu důvěru, umět 
mu říci svoje obavy, umět mu i odpustit, 
chodit na preventivní prohlídky.
Pokud nás něco trápí, něco jsme si na těle 
našli, měli bychom nejprve zajít za svým 
lékařem, nezačít panikařit, tzn. zjišťovat 
různé informace od známých, z internetu 
a podobně, protože to, co se dozvíme, 
vůbec nemusí být náš případ. Ušetříme si 
tak zbytečné hodiny a dny strachu.
Pokud si kupujete různé potravinové do-
plňky, poraďte se také se svým lékařem, 
zda jsou pro vás vhodné a zda například 
neovlivňují účinky léků, které berete.
Nedoporučuji chodit k léčitelům a nechat 

si zjišťovat diagnózu a léčit se metoda-
mi alternativní medicíny (akupunktura, 
homeopatie, diagnostika pomocí virgulí, 
kyvadel, hypnóza, jóga, holotropní dý-
chání.....). Může nám to uškodit jednak 
tělesně, ale hlavně duchovně. Pán Bůh to 
zakazuje.
Také nejsou vhodné některé jednostranné 
diety.
V oblasti péče o seniory a lidi závislé na 
péči druhých dnes sama ze své zkušenosti 
vím, jak je pro rodinu těžké zajistit tuto 
péči v domácím prostředí, aby nemusela 
dávat rodiče nebo prarodiče do různých 
léčeben a ústavů. 
Jsou situace, kdy to jinak není možné, ale 
zároveň to v řadě případů možné je za 
pomocí různých příspěvků od státu, řady 
pomůcek, sester a pečovatelek z agentur 
Domácí péče. 
Také v tom může poradit a pomoci prak-
tický lékař.

Jak se díváte na svůj obor v současnosti 
a budoucnosti?
Obor praktický nebo rodinný lékař po-
stupně opět získává na vážnosti. Samo-
zřejmě záleží na tom konkrétním lékaři. 
Praktický lékař může a do budoucna bude 
moci ještě více řešit řadu obtíží sám, zařídit 
řadu vyšetření. Když jsem v roce 1985 
nastoupila na praxi, bylo vzácností poslat 
někoho na ultrazvuk. Dnes je to úplně 
rutinní vyšetření. 
Věřím, že se do budoucna bude situace 
zlepšovat, i když není moc dobré, že při-
bývá různé administrativy, hlášení na úkor 
péče o nemocné.
Výhodou je, když lékař léčí celé rodiny - od 
babičky po vnoučata, má jejich důvěru, zná 
rodiny i rodinné zátěže, mají mezi sebou 
dobrý vztah.

Rozhovor s MUDr. Marií Smilkovou
vedľa Marie Horáčková

„V domé mého Otce je mnoho 
příbytků...“ (Jan 14, 2)

Rozhovor
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Chtěl bych se s vámi podělit o moje zápisky 
ze stejnojmenné konference pořádané Sdru-
žením evangelikálních teologů, která se konala 
21. 11. 2016. Snad se dozvíte něco nového 
o Islámu, co od něj očekávat a jak se stavět k 
muslimům. 
Přednášející prof. Dr. Christine Schirrma-
cher, která je také poradkyně pro německý 
parlament ohledně muslimů, přednášela na 
téma Politická výzva islámu: Zákon šaríja, 
otázky integrace, Islám v Evropě. Předložila 
otázku: 
Co je islám ve své pravé podstatě? 
Je to soubor náboženských povinností, nebo 
je to politický systém usilující prosadit zákon 
Šaríja a dle něj upravit právní řád dané země? 
Většina muslimů nemá politické ambice, 
převažuje náboženské pochopení islámu. 
Ale tato otázka muslimy rozděluje. Je spjata 
s islámem od začátku, od Mohameda. Ze 
začátku byl jen náboženským vůdcem, kaza-
telem. Po svém přesídlení do Medíny se z něj 
stal politický vůdce.
Dodnes jsou muslimové, pro něž je přijatelný 
i boj ofenzivní, prosadit islám silou. Na druhé 
straně jsou muslimové, kteří nejen jsou proti 
násilí, ale neřeknou ani nic špatného proti 
jiným. Tito tvrdí, že ti, kdo páchají násilí ve 
jménu islámu, jsou odpadlí muslimové. V Ko-
ránu je několik výzev k boji ve jménu božím. 
Problém je v interpretaci. Islamská teologie 
nedospěla k jednotnému výkladu Koránu, 
který by jednoznačně popřel výzvu k násilí pro 
současnou dobu.  
Násilná forma 
Násilná forma islámu, jak se s ní potýkáme 
dnes, je známá v posledních 100 letech. 
Muslimští teologové přemýšleli začátkem 20. 
století, jak je možné, když islám je nejlepší 
náboženství, že křesťanská Evropa jim utekla 
vědecky a hospodářsky a území muslimů si 
podmanila jako své državy. 
Proto nastala touha napodobit Evropu, Zá-
pad. Měli tři možnosti: 
1) nepřjmout nic z Evropy a Západu 
2) převzít jen vědecký pokrok, nikoliv myšlení                                                                      
3) převzít všechno 
Odmítnout vše je idea politického islámu  
V současnosti není jednotně koordinované 
úsilí islámu ovládnout Evropu, protože islám 
sám je rozdělen.  
Nejznámější rozdíl je mezi šiíty a suníty  
Írán šiítský a Saudská Arábie sunítská na-
vzájem soupeří o prosazení své představy 
politické moci. V Německu je snaha jednotně 
zastupovat práva pěti milionů muslimů, která 

ale nefunguje kvůli jejich 
vzájemnému rozdělení. 
Saudská Arábie má 
finanční problémy, proto-
že Írán může opět pro-
dávat ropu, což srazilo 
její cenu. Proto přestává 
podporovat různé islám-
ské instituce. V Evropě 
je mnoho muslimských 
misijních organizací. Sna-
ží se zaujmout mladé lidi 
a vést je k islámu. Kopírují 
křesťanské skupinky stu-
dia Bible a nabízejí studium Koránu zejména 
studentům.  Nabízí se otázka, zda je v Evropě 
vakuum. Má křesťanství ještě co nabídnout? 
Nebo je hodnotově neutrální. Jaká je vlastně 
Evropa? V preambuli EU není zmínka o Bohu 
a definice Evropana je vlastně problém. 
Téma další přednášky znělo: 
Šaría - Boží zákon v islamské a křesťanské 
perspektivě, přednášel Jiří Bukovský. 
Základní étos islámu je podrobení se bohu 
a jeho vůli, činit dobré a zabraňovat zlému. 
Šaría znamená vyjádření boží vůle pro člověka 
a společnosti. Je to cesta, způsob života a je 
to teologická výzva.
Jaká je boží vůle pro mne a společnost? Ptá 
se každý muslim. Musí si najít tuto vůli boží. 
Nejdostupnější zdroj je Korán, boží slovo, 
bohem nadiktované. Konkrétních příkazů pro 
život je v celém Koránu jen 80. Proto nastu-
puje Sunna, různé příběhy o tom, co říkal 
a dělal Mohamed a lidé kolem něj, aby mus-
limové věděli, jak mají konkrétně žít. Sepsána 
byla po 200 letech od údajného vyřčení. 
Z 600 000 vyprávění bylo vybráno 6000, které 
se zdály důvěryhodné. Vždy je uváděn řetězec 
lidí, kteří je tradovali, většinou je to přes pět 
generací až buď k Mohamedovi, nebo 
k lidem, kteří ho zažili a zaslechli. Je zajímavé, 
že v zemích, kde zavedli šaríju, není méně 
násilí a nespravedlnosti, tedy idea chalifátu 
nevede k lepší společnosti.  
V křesťanství také promýšlíme Boží vůli 
Zkoumáme ji, zjišťujeme ji dost podobně jako 
v islámu. Zásadní rozdíl je ve spáse. V islámu 
je za zásluhy, v křesťanství je z milosti Boží. 
Muslimové si vytvářejí zásluhy a hříchy, které 
na konci bůh zváží a rozhodne, jestli si za-
sluhují ráj. Nejsou si jisti, zda budou spaseni. 
Apoštol Pavel v Ř 7. kapitole píše, že Zákon 
ukazuje hřích. Duch Boží uschopňuje člověka 
k dobrému životu, poslušnost Bohu není jen 
lidské úsilí.
V poslední dopolední přednášce Islám 
a křesťanství, Mohamed a Ježíš  
poukázala Christine Schirrmacher na odliš-
nosti. Mohamed začal kázat v Mekce, mezi 
arabskými kmeny, kde byl běžný animismus. 
Konali zvířecí oběti, protože věřili, že bez 
prolití krve není odpuštění hříchů. Už staletí 
před Mohamedem putovali lidé do Mekky ke 
chrámu Kába, kde obětovali zvířata a obchá-
zeli tento chrám.  
Mohamed měl potom zjevení, kdy přijal 
zvěst 

1) je jen jeden bůh a nikoho jiného se nemá 
uctívat 
2) každý vydá počet ze svého života 
Lidé v Mekce se obávali ekonomických újmů 
díky ukončení uctívání mnoha bohů, proto 
Mohameda vyhnali do Medíny. Tam se Mo-
hamed stává politickým vůdcem. Jen v první 
fázi v Mekce šlo o pokojný islám. V Medíně se 
setkal i s křesťany a židy. 
V Mohamedově době nebyla Bible přelože-
na do arabštiny. Neměl možnost se setkat s 
informacemi o křesťanství z první ruky. Proto 
je otázka, zda jeho reflexe křesťanství vychází 
z informací záměrně pozměněných, tedy od 
sekt, nebo on sám špatně pochopil křesťan-
ství. Pokusil se přesvědčit židy i křesťany 
v Medíně, že on je posledním prorokem i pro 
ně. Korán uznává křesťanství a judaismus jako 
zjevená náboženství. V koránu je zapsáno, 
že křesťané jsou nejblíže muslimům, protože 
praktikují lásku a milosrdenství. Tohle bylo 
v začátcích Medínského období.
Židé i křesťané odmítli Mohameda 
Židé odmítali Mohameda, protože jejich 
prorok bude Žid. 
Křesťané také odmítli Mohameda, protože 
jejich zjevení bylo a je kompletní. Ke konci 
života byl Mohamed víc a víc proti židům 
i křesťanům.
Je nutné si uvědomit, že mnohé věci, patřící 
k islámu, nevycházejí z Koránu, ale z hadísu, 
který je záznamem ústní tradice písemně 
zaznamenané až v cca 5. generaci. Sunná, 
soubor hadísů byl povýšen na úroveň Koránu, 
tedy inspirovaného pramene. Pro běžného 
muslima 21. století není jednoduché porozu-
mět Koránu. V islámské společnosti jde víc 
o kulturní tradici, o výklad někoho, nejde tolik 
o původní text. 
Muslimové mají často mnoho otázek na 
křesťanství. Všímají si, že ti, kdo pomáhají po 
celém světě, jsou zejména křesťané. Je možné 
s nimi vést určitý rozhovor. 
Jsou zde však rozdíly: 
1) v chápání úlohy očekávaného příchodu 
Krista 
2) v pojetí hříchu (Islám vyznává, že pokud 
dobře znáte islám, je možné odolat pokušení 
z vlastních sil. Takže jejich cílem je, aby lidé 
poznali islám, a potom bude dobrá společnost. 
Islám vnímá hřích, že je něčím, co přichází 
z vnějšku, a stačí zabránit přístupu hříchu) 
3) další rozdíl je v odpuštění, kdy v islámu 
člověk neví, zda mu bůh odpustí.

E. Poloha

Islám a Evropa

Aktuálně

http://21.st/
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To je málo  
To je málo, že si mojím služobníkom, aby si povzniesol 
Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. 
Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou 
až do končín zeme. (Iz 49, 6)

Prečítané slová sú veľkou výzvou pre cirkev Kristovu v našich dňoch. 
Pozývajú nás verne stáť v službe a v poslaní, ktoré sme dostali od 
nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Boh chce, aby sme každý stáli v jeho 
službe. Tieto slová hovoria, že v Božích očiach moja a tvoja služba 
môže byť vnímaná ako niečo „málo“; ako taká, ktorú neberieme 
dostatočne vážne v jej celom spek tre, ako „vzatá na ľahkú váhu“, 
a teda, že si to bremeno služby určitým spôsobom uľahčujeme či 
odľahčujeme... V čom je problém? Čo znamená „málo“?
1. Príklad Pána Ježiša Krista. 
Treba si uvedomiť, že tieto slová sú prorockým slovom pre Služob-
níka Hospodinovho, ktorým je Spasiteľ Ježiš Kristus. Tieto slová 
tak definujú službu a poslanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Áno, je 
pravdou, že na jednej strane nebeský Otec poslal svojho Syna pre-
dovšetkým preto, aby navrátil svoj ľud Izrael k sebe (Iz 49, 6); poslal 
Ho spasiť svoj ľud od ich hriechov (Mt 1, 21); poslal Ho k strateným 
ovciam domu Izraelovho (Mt 15, 24). Ale toto prorocké slovo ho-
vorí, že zostať pritom by bolo málo. Služba nášho Spasiteľa mala 
byť širšia než iba smerom k starozákonnému Božiemu ľudu, mal sa 
stať svetlom pohanov a Spasiteľom všetkým končinám zeme, čiže 
všetkým národom. Je to preto, že Božia spásna láska v Kristovi je pre 
celý svet (J 3, 16). Boh chce, aby boli spasení všetci ľudia  (1Tm 2, 4).
Toto slovo však nechce byť iba slovom, ktoré opisuje poslanie Spa-
siteľa Ježiša Krista, ale je písané aj pre nás, pre našu generáciu veria-
cich v Krista, ktorých zastihol koniec vekov (1Kor 10, 11); pre naše 
povzbudenie i napomenutie, ako v našom poslaní verne nasledovať 
šľapaje, a teda príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista (1P 2, 21). Ježiš 
svojim učeníkom jasne povedal, že  ako Jeho poslal Otec do tohto 
sveta, tak On teraz posiela nás (J 20, 21). 
Toto naše poslanie je podľa vzoru Pána Ježiša dvojaké: 
•	 smerom do vnútra Kristovej cirkvi (k Jákobovi). Preto Ježiš 

najprv posielal svojich učeníkov iba k „ovciam, ktoré sa stratili 
z domu Izraela“ (Mt 10, 6). Jasne im prikázal, aby sa nevenovali 
pohanom a Samaritánom (Mt 10, 5). Toto je ten prvý rozmer 
našej služby. Boh chce, aby si slúžil v Tele Kristovom na bu-
dovanie a rast cirkvi Kristovej (Ef 4, 11 – 16); chce, aby sme 
si navzájom slúžili (1P 4, 10); aby sme niesli bremená jedni 
druhých (Gal 6, 2). 

•	 smerom do sveta (k pohanom). Ježiš vedel, že Jeho poslanie 
je širšie ako Izrael, že je Spasiteľom celého sveta. Preto na 
konci svojej pozemskej služby posiela učeníkov so zvesťou 
spásy do celého sveta (Mt 24, 14; Sk 1, 8). Boh chce, aby si 
ako učeník Ježiša Krista splnil svoje poslanie v tomto svete, aby 
si bol svetlom tomuto svetu a niesol zvesť o spáse v Ježišovi 
Kristovi všade tam, kde to ešte nepočuli (Mt 28, 19 – 20; Mk 
16, 15; Lk 24, 47 – 48). Začať môžeš vo svojej rodine, v zbore, 
susedstve, v práci, v meste, okolí... (Sk 1, 8). 

Zo slov apoštola Pavla je zrejmé, že správne rozumel slovám svojho 
Pána, a preto svoje poslanie, byť tu nielen pre Izrael, ale aj pre všetky 
národy až do posledných končín zeme, zdôvodňuje tým, že toto 
prikázanie sme dostali od Pána Ježiša, a pritom cituje presne tento 
verš z proroka Izaiáša (Sk 13, 47). Vedel, že jeho služba musí byť v 
oboch smeroch, tak ako služba jeho Spasiteľa. 
2. Problematika našej služby. 
Ježiš jasne porozumel Otcovej vôli a svojmu poslaniu: hľadať a spa-
siť to, čo bolo zahynulo (Lk 19, 10); stáť v službe spásy ako Izraelu, 
tak publikánom a hriešni kom. Aj On čelil tlaku zostať iba v priestore 
starozákonnej cirkvi (Mt 15, 24); tlaku neslúžiť hriešnikom tohto 
sveta (Mt 9, 11). Bol ale poslušný Otcovi (Lk 2, 49). 
Lenže my, ako učeníci Ježiša Krista, v mnohých ohľadoch nena-
sledujeme verne svojho Pána a nie sme mu vo všetkom poslušní. 

Mnohokrát v dejinách cirkvi, ako aj v poslednom čase jedno značne 
uprednostňujeme iba jeden aspekt našej služby, a tým je služba 
„Jákobovi“, a teda služba v cirkvi. 
Ako sme už hovorili, aj táto služba je potrebná a je jedným zo zá-
merov Božích pre cirkev. Avšak v mnohých ohľadoch sme zanedbali 
nasledovanie Pána v misijnom poslaní, ktoré nám zveril: byť jeho 
svetlom ľuďom okolo nás; byť jeho svedkami všetkým národom, 
začnúc tými okolo nás a postupne aj ďalším (Sk 1, 8). Máme byť 
svetlom tomuto svetu, aby ľudia videli náš nový život a naše dobré 
skutky, aby oslavovali nebeského Otca (Mt 5, 14 – 16); potrebuje-
me žiť ako deti svetla (Ef 5, 8); svedčiť o svetle sveta – Ježišovi Kris-
tovi, všetkým ľuďom, aby uverili v neho (J 1, 7); potrebuje me svietiť 
ako jasné svetlá na svete do tmy tohto pokolenia pokriveného v 
hodnotách (Fil 2,14 – 15); potrebujeme na mieste Kristovom vyhla-
sovať ľuďom, že Boh bol v Kristovi a že v ňom zmie ril svet so sebou, 
že im pre Krista už nepočíta ich hriechy... volať ľudí k Bohu a prosiť 
ich, aby sa zmierili s Bohom“ (2Kor 5,18 – 20).
Žiaľ, v nejednom prípade je to tak, že sme sa uzavreli v zborovom 
živote, predovšetkým chceme vidieť Pána ako na hore premenenia 
v jeho nadprirodzenom prejavovaní sa a slovami apoštola Petra 
hovoríme: „Dobre nám je tu byť, Pane“ (Mt 17, 4a). Marek však 
poznamenáva, že Peter nevedel, čo hovorí (Mk 9, 6). 
Mnohokrát sme podobní Petrovi a učeníkom. Pán Ježiš nám ako 
svojej cirkvi dnes slovami proroka Izaiáša hovorí, že takto žiť, slúžiť 
a venovať sa iba sebe, uzavrieť sa do našich zborov pred svetom, 
nestáť v plnom nasadení v službe záchrany tohto sveta, v misijnom 
a evanjelizačnom poslaní, je primálo. Je to príliš jednostranné, jed-
noduché... 
Zjednodušili sme si svoje poslanie, jednostranne sme sa zamerali iba 
na seba a naše potreby, a zanedbali sme službu svetu okolo nás 
v praktickej láske Kristovej. Toto slovo napomína Kristovu cirkev ako 
kedysi nápis na múre kráľa Bélšaccara: zhodnotil som tvoju službu, 
odvážil som ju a si nájdený nedostatočný (Dn 5, 25 – 27). 
Je to výzva v našom čase vziať vážne naše misijné poslanie. 
Stali sme sa Božími spolupracovníkmi: aby sme pre neho pracovali, 
ale aj aby sme ho reprezentovali. Sme „ambasádormi“ Jeho Veličen-
stva; vyslancami Jeho kráľovstva. A to je ohromná česť. 
Avšak apoštol Pavol nás napomína, že keď sme jeho spolupracov-
níkmi, musíme pamätať na závažnosť nášho poslania – aby sme 
nebrali nadarmo Božiu milosť (2Kor 6, 1). 
Nemô žeme si ju priať a nechať iba pre seba. Veď táto milosť 
Božia spasiteľná v Ježišovi Kristovi sa zjavila všetkým ľuďom (Tit 
2, 11); nás ale vyučuje či zaväzuje žiť rozumne na tomto svete. 
A Pavol hovorí, že rozumný spôsob života je vydať seba Bohu do 
služby (Rim 12, 1); aj do služby záchrany ľudí, ktorí Krista nepo-
znajú. Stojme verne v tejto službe – je to príkaz nášho Pána.

D. Kraljik

Iz 49,6

Misie
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Každý může být vítěz
Jako dítě jsem se setkal s mnohými vlivy, 
které mne utvářely. V naší rodině byli za-
stánci monarchie Rakousko – Uherska, 
podnikatelé první republiky, mesiánští židé, 
komunisté. Mluvilo se u nás česky, německy 
a maďarsky. Mám kořeny v Rakousku i na 
Moravě. Vyrůstal jsem ve velké multikulturní 
rodině, kde se lidé vzájemně tolerovali 
a mohli zasednout ke společnému stolu, 
jak bývalo zvykem. Ve škole mě bavila ma-
tematika a chemie. Proto jsem šel studovat 
střední školu s technickým zaměřením. Byl 
jsem mladý muž plný síly. Boxoval jsem, 
věnoval jsem se asijským bojovým sportům. 
Rád jsem navštěvoval pohostinství, kde 
jsem rád popil a občas se i porval.
Díky dobré jazykové výbavě jsem již jako 
dospělý mohl pracovat v zahraničí. Své zna-
losti jsem rozšířil o další dva světové jazyky. 
Také jsem si mohl rozšířit vzdělání v oboru 
zahradnictví 
a gastronomie. 
Věnoval jsem se 
studiu historie. 
Zajímala mne 
historická fakta 
a vzájemné 
souvislosti, které 
utvářely naší 
současnost. Na 
zahraničních 
cestách jsem poznal jiná etnika, kulturní 
zvyky. V práci se mi dařilo. Měl jsem dost 
peněz. Díky mé bezstarostné povaze jsem 
si užíval. Potrpěl jsem si na kvalitní kouření, 
popíjel dobrý alkohol. Rád jsem hrál karty o 
peníze, měl jsem štěstí, často jsem vyhrával.
 
Život jako na houpačce 
Po dvaceti letech jsem se natrvalo vrátil 
do republiky a změnil jsem zaměstnání. 
Byl jsem několikrát ženatý. Vstupoval jsem 
do manželství s tím, že se musím o svou 
novou rodinu postarat. Rád jsem pracoval 
a mnohdy měl i dvě zaměstnání. Měl jsem 
kontakty, uměl sehnat nedostatkové zboží. 
Když se manželství rozpadlo, odešel jsem, 
aniž bych si něco vzal s sebou. Když jsem 
se rozváděl po čtvrté, měl jsem již 60 roků. 
 
Dopad na moje zdraví 
Přespával jsem u kamarádů a v té době se 
také zhoršil můj zdravotní stav. Měl jsem 
úraz kotníku a od té doby musím používat 
berle. Také jsem zanechal kouření. Nemohl 
jsem dýchat, měl jsem nemocné plíce. Pro-
dělal jsem mozkovou mrtvici. Musel jsem 
se znovu učit mluvit a psát. Od té doby je 
část mých vzpomínek ve tmě. Moje paměť 
funguje pouze na 40 %.
  
Podnikal jsem 
Jakmile mi bylo lépe, vrhl jsem se do pod-
nikání. Obchodoval jsem s různým zbožím. 
Měl jsem po světě kontakty. Dařilo se, měl 

jsem peníze, jezdil jsem v luxusním autě 
s osobním řidičem. Celý den jsem popíjel. 
Domov jsem neměl. Spával jsem po hote-
lích nebo u kamarádů. 
 
Žil jsem jako bezdomovec 
Trvalo to šest let. Díky mé nezodpovědnos-
ti jsem zbankrotoval. Ocitl jsem se na dně 
bez peněz, stal se ze mne bezdomovec, 
přespával jsem v lese. Soud mi nařídil proti-
alkoholní léčbu v Kroměříži. Když mne tam 
policie dovezla, jen jsem přemýšlel, jak 
a kdy uteču. Nestalo se.  
 
Vzpomněl jsem si na Boha 
Začal jsem se modlit a číst Bibli. Věděl jsem, 
že mou jedinou nadějí je Bůh. Začal můj 
nový život. Vše nebylo jednoduché. Několik 
let jsem bojoval s touhou po alkoholu. 
Byl to život „na hraně“. Jediný špatný krok 

nebo špatné roz-
hodnutí a mohl 
jsem být opět 
v pekle alkoholi-
zmu. V krizových 
situacích jsem se 
modlil a manu-
álně pracoval, až 
jsem byl zcela vy-
čerpán. Pomáhal 
jsem v blanenské 

husitské farnosti s opravami kostelů 
a věnoval se zahradničení. Seznámil jsem se 
s věřícími lidmi, kteří mne přijali za svého. 
V církvi jsem našel domov, přátelství, lásku. 
Říkal jsem, že mám otce v nebi. Moje rodi-
na je církev, kde mám sourozence bratry 
a sestry. 

Moje zdravotní problémy pokračovaly 
Několikrát do roka jsem pobýval v nemoc-
nicích. Tam jsem mohl svědčit pacientům, 
sestřičkám i lékařům, kteří mne již znali 
z dřívějška. Vím, že mi Pán Bůh dal dar 
svědectví. Nedělá mi problém navázat s lid-
mi kontakt, povídat si s nimi o životě, občas 
zavtipkovat, promluvit s nimi o Boží milosti. 

Radost ze života s Bohem 
Bylo mi 73 roků, když mi bratří pomohli 
přestěhovat se do jednopokojového bytu 
v Kunštátu. Měl jsem radost ze života, byl 
jsem rád, když mohu pomáhat, být užiteč-
ný. Nic jsem neplánoval, chtěl jsem pouze 
zachovat věrnost Hospodinu, Ježíši Kristu 
a nechat se vést Duchem Božím, žít v lásce 
ke svým bližním. Stal jsem se členem spolku 
LAVINA v Blansku, který se snaží pomáhat 
lidem, žijícím v nouzi. Je mi ctí, že jsem čle-
nem Mezinárodního svazu gedeonů, který 
vydává a zdarma rozšiřuje Nový Zákon – 
Bibli po celém světě. 
 
Nový život 
Před více než rokem mi zatelefonoval můj 

dobrý přítel a bratr v Kristu. Sdělil mi, že 
by se se mnou ráda seznámila paní, která o 
mně slyšela a ráda by se více dozvěděla o 
mém životě. Souhlasil jsem. Zavolal jsem jí 
a po krátkém rozhovoru jsme se domluvili, 
že se setkáme osobně. Bydlela v blízké 
vesnici. Hned na první pohled se mi líbila, 
její vzhled i chování. Měli jsme si o čem 
povídat. Spřátelili jsme se a navštěvovali 
bohoslužby. Po třech měsících jsem si 
plně uvědomil, že jsem se do ní zamiloval. 
Modlil jsem se a vzpomněl si na radu paní 
farářky. Neboj se zeptat ženy, která se ti líbí, 
zda by s tebou chtěla žít v manželství, a dej 
jí čas na rozmyšlenou. Nabyl jsem odvahy, 
zeptal jsem se. Za nějakou dobu jsem do-
stal odpověď. Uvědomoval jsem si, že jsem 
starší o 19 let, mám zdravotní problémy, 
nemám hmotné statky.  
 
V 74 letech jsem se oženil 
V blanenském dřevěném kostelíku jsme 
uzavřeli manželství a obdrželi požehnání. 
Mám novou rodinu. Již dospělé děti mé 
paní mě přijaly za svého. Mohu se všemi 
žít v pokoji a v lásce. Vím, že je to milost, 
dar Boží a vážím si toho. Po patnácti letech 
jsem nemusel trávit vánoční svátky sám, ale 
v rodinném kruhu. 
Jsem hříšník, dělal jsem špatné věci. Můj ži-
vot se odvíjel jako na houpačce, až jsem se 
ocitl na dně. Přesto mi Pán Bůh dal novou 
šanci. Činil jsem pokání, vyznal svoje hříchy, 
prosil o pomoc.  
 
Rodiče mne nechali pokřtít s vírou, že 
budu křesťanem 
Tento akt víry jsem stvrdil křtem ponořením 
ve věku 73 let.
Nyní žiji se svou milovanou ženou v rodin-
ném domě na venkově v pěkné přírodě. 
Mohu se těšit z práce na zahradě, kde mi 
dělají společnost dva psí kamarádi. Na 
závěr svého svědectví bych chtěl povzbudit 
ty, kdo ještě váhají a pochybují. Bůh říká ve 
svém slově:
„Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý 
sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého 
se odvrať“ (Př 3, 7). 

Slávek

„Poznávej ho na všech svých cestách, 
on sám napřímí tvé stezky. Nebuď 
moudrý sám u sebe, boj se Hospodina 
od zlého se odvrať“ (Př 3, 7). 

Svědectví



9

Péče o nemocného tatínka
S manželem pomáháme mamince s péčí o dlouhodobě nemocného 
tatínka. Před měsícem se jeho stav náhle zhoršil. Modlili jsme se 
a k těžkému stavu se přidaly horečky. Modlili jsme se dál. Dostal křeče 
a vypadalo to na epilepsii, ale třásla jím zimnice. Nepřestávalo to a 
přiznávám, že jsem se divila, proč Pán Bůh nereaguje.
V důvěře Pánu Bohu jsme zavolali sanitku a tatínka odvezli do nemoc-
nice na interní oddělení. Po vyšetření diagnostikovali zánět močových 
cest. Měl v moči i písek, to ho zřejmě bolelo. 
 
Boží působení v nemocnici 
Na pokoji s ním leželi tři další nemohoucí muži. Při každé návštěvě 
jsme posloužili tátovi, zpívali a modlili se. Dva z těch mužů měli úplně 
černou moč a sténali bolestmi. Ve jménu Pána Ježíše Krista jsme vy-
prošovali milost, uzdravení duše a těla, zbavení bolestí. Pán Ježíš umíral 
i za jejich nemoci. Nevíme, co se s nimi dělo dál. Další dny už ležel na 
jejich postelích někdo jiný. Buď byli převezeni na oddělení dlouhodobě 
nemocných (ODN) nebo zemřeli, nevíme. Modlili jsme se za toho 
dalšího, kterého přivezli. Ten byl další den také vystřídán.
Jediný pacient, který komunikoval a byl v lepším stavu, ležel vedle 
tatínka. Jmenoval se Augustin a měl 101 roků. Maminka se s ním dala 
do řeči jako první, poznala v něm svého učitele z 2. třídy ZŠ. Jeho man-
želka ji učila v 1. třídě. Pan Augustin byl zcela při smyslech. Pamatoval 
si na celou rodinu. Ležíc na lůžku, poutal na sebe stále pozornost, nic 
mu nebylo „recht“. Skákal do řeči, byl agresivní na personál, až ve mně 
Duch svatý vybudit potřebu mu posloužit. Vlastně nejdříve hlavně 
proto, abych se ho zbavila, byl neodbytný!
  
Pán Bůh můj postoj změnil
Nejprve nechtěl ani dolít vodu. Co kdybych mu tam něco hodila. To 
může přece dělat jen oprávněná osoba! Dala jsem mu svobodu odmít-
nout. Časem však přijímal vše. Narovnání peřiny, pití, podložení polštá-
řem, namazání zad a podobné služby. Pokaždé, když jsem se zeptala, 
zda můžu zazpívat a modlit se, skoro mi vynadal, co se ptám, že na to 
čeká. Musela jsem se smát a na druhou stranu to obdivovat.
Maminka mi kdysi vyprávěla, že to byl přísný, ale výborný učitel, hodně 
naučil. Uděloval však i drsné tresty. Při jedné návštěvě v nemocnici se jí 
zeptal, zda ji za ty dlouhé copy, co nosívala, někdy netahal. Ona jen, že 
to zrovna ne, že ji trestal jinak, ale že mu všechno už dávno odpustila. 
A smála se.
Pan Augustin nechtěl jíst, později jsme se dozvěděli, že doma done-
dávna zásadně vše vařil sám a nespokojil se s ničím jiným. A to chtěl 
hlavně maso a zase maso. Nejraději vepřové. Nabídla jsem mu, že 
donesu alespoň ovoce, rozmačkám banán se šťávou mandarinky, jaho-
dami nebo malinami, jak jsme mívali v dětství od maminky. Na to slyšel 
a tak jsme se domluvili. Další den však na interně již neležel. Posloužili 
jsme tatínkovi a maminka mě povzbudila, ať zajdu za panem Augusti-
nem na ODN, když mám ty věci a ovoce s sebou.

Šla jsem za panem Augustinem 
Už ve dveřích mě vítal hlasem znělým jako zvon. Výborným zrakem i 
sluchem byl ten muž také požehnán. Ruce měl oteklé, nemohl jíst ani 
si upravovat postel sám. Měl natržený sval v levém rameni, a proto byla 
levá ruka ještě méně pohyblivá. Na nohy se už nyní nemohl postavit, 
ale doma, po bytě, se mohl pohybovat do posledního pádu s pomocí 
chodítka. Posloužila jsem mu, jak si nadiktoval, což taky uměl výborně. 
Smála jsem se a dělala to ráda. 
Říkala jsem: „Tak, máte mě tu na hodinku, nadiktujte si, co potřebujete, 

protože sestřičky tady mají desítky dalších pacientů a tolik času jako já, 
vám věnovat nemohou.“

Konání Ježíše na oddělení dlouhodobě nemocných
Hned při této první návštěvě na oddělení dlouhodobě nemocných se 
stalo toto:
Po jídle jsme povídali, pak písnička a modlitba z mých úst. Po modlitbě 
začal sám volat: „Ježíši, prosím odpusť mi všechno zlé, Ježíši, Mesiáši,“ 
a plakal. Směla jsem být u toho, když ho Pán Ježíš ujistil o své přítom-
nosti, připomněla jsem mu to, a od toho dne jsme při každé návštěvě 
četli Bibli, Janovo evangelium, modlili se spolu i zvlášť, a pak posloužili 
i tělu. Někdy jíst chtěl, někdy ne, mazat záda chtěl vždy, také obličej, 
učesat vlasy, otočit na bok či záda, polohovat lůžko, krátce popovídat 
o rodině. Ten den, těsně před mým odchodem, se zeptal: „A jak vy se 
vlastně jmenujete?“ „Králová Naděje,“ povídám. On: „Cože? Tak teď už 
tomu začínám rozumět.“
Na další návštěvy se mnou většinou chodil i můj manžel Luboš. Pan 
Augustin stále děkoval za naše přátelství, pak i v modlitbách. Další den 
jsme se jen ptali, zda chce něco Pánu Bohu před námi v modlitbě říct, 
začal odříkávat modlitbu „Otče náš“. Pamatoval si jen prvních pár slov, 
ale v důvěře po nás opakoval a obzvlášť zdůrazňoval: „zbav nás od 
zlého“ a „Tvé je království na věky věků“. 

Velké dobrodružství s Pánem Bohem 
Pan Augustin byl lačný Ježíšových slov. Další den jsme si ještě ani kabát 
nesundali a už volal: „Děkuji Ti, Pane Bože, že jsi mi poslal tyto přátele. 
Přečtěte mi zase něco povzbudivého z Bible.“ Ten den při modlitbě 
nevěděl, co dál. Jakoby ztratil řeč. Zeptala jsem se ho, zda potřebuje 
s něčím pomoct, zda chce, aby Ježíš vstoupil do jeho srdce a stal se 
Pánem jeho života. Rozjasnily se mu oči a řekl: „ ANO.“
Opakoval po mně a v modlitbě poprosil: „Pane Ježíši, můj Bratře, vstup 
do mého srdce a bydli v něm. Buď mým Mesiášem.“ Haleluja! Radovali 
jsme se spolu s celým Nebem. 
Mluvili jsme také o milovaném Izraeli. Bratru Augustinovi se líbil můj 
přívěšek s Davidovou hvězdou, který ten rozhovor vyvolal. Dění v Izraeli 
sledoval dle možností. Byl Žid, ale svůj židovský původ bratr jedno-
značně nepotvrdil, jako dítě byl vychován v katolickém vlivu. Jen přikývl, 
když jsem mu jednou mazala nos a zašeptala, že ho má ryze hebrejský 
a že ten Izrael je určitě i jeho domovem. A pak vlastně tím vyznáním, že 
Ježíš je jeho bratr. Vyprávěla jsem krátce o cestách po Izraeli s Ludmilou 
Hallerovou, zajímal se o ni a na otázku, zda jí mohu o něm napsat, aby 
se za něj taky modlila, odpověděl: „No jistě, a já se budu modlit za ni!“ 
Od toho dne chtěl, abych zpívala hebrejské písně, nejvíc si zamiloval 
„HaTikva“. Každé setkání na jeho pokoji č. 11 bylo velkým dobrodruž-
stvím s Pánem Bohem.
Luboš se hodně věnoval panu Marianovi, který na pokoji leží dodnes 
a který byl svědkem každé naší návštěvy. I on se vyjádřil vděčně za ta 
téměř rodinná setkání. Nevíme jak na tom s Ježíšem je, jednou při mod-
litbě Páně opakoval šeptem text a vždy uvítal čtení z Bible.
Je chodící, ale dost špatně vidí, sní, na co přijde, a nepamatuje si, odkud 
je, kde je, kolik mu je let. Bereme jako zázrak, že si pamatoval nás, že 
tam chodíme a čteme. To je moc Ježíšova Slova, kterou mu připomínal 
Duch svatý. Modlíme se i za jeho spásu. Během jedné návštěvy jsem se 
seznámila s vnukem a při jiné zas s dcerou pana Augustina.
Žasneme nad velkou Boží milostí, že dcera se mnou po krátké po-

Naděje Králová
V modlitbách děkuji Pánu Bohu za každý den života, za 
svědectví Jeho Přítomnosti a zjevení slávy, ať jsem, kde 
jsem. Mohu dosvědčit Jeho Pravost a nehynoucí lásku 
a milost k nám lidem. Bratři mne povzbudili, abych sepsala, 
čeho jsem se směla stát svědkem a se mnou i moje rodina.

Svědectví
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čáteční nejistotě sdílí nejen informace o rodičích, ale i historii rodiny, 
mnohdy bolestivou. Úmrtí maminky Augustina, když mu bylo šest let, 
jeho účast v protifašistickém odboji, ztráta zaměstnání a častý dohled z 
důvodu nesouhlasu s komunistickým režimem, ale především tragická 
ztráta dvou synů. To zanechalo v životě především milujícího otce 
nejhlubší rány. Rád sportoval a miloval své rodné Zdice a přírodu, vařil 
na táborech, byl spoluzakladatelem poválečného hokeje ve městě a 
oporou a celoživotní družkou mu vždy ve všem byla manželka Milada. 
Je jí 90 let, hůře vidí, hůře slyší a chodí o holích, mimo byt už nechodí. 
Dcera žije s manželem v Praze, kde se ještě starají o jeho 90letou mat-
ku, takže kromě zaměstnání se ani v rodině nezastaví. Modlíme se i za 
ně, aby si je Pán Bůh přitáhl k sobě, aby přijali spásu a smíření s Pánem 
Bohem v Ježíšově oběti a život v Jeho zmrtvýchvstání.
Považujeme za zázrak, že mi Miládka, dcera, volá a sdílí se mnou své 
plány i ohledně otce a matky. Vlastně tu nikoho jiného nemá, tak jí Pán 
Bůh tuto důvěru daroval do srdce. Byla jsem už v rodině na návštěvě, 
kde mě dcera matce představila. Vzpomínali jsme, prohlíželi jsme fotky 
a povídali o rodině. Miládka mi pak telefonovala, že maminka byla po 
návštěvě spokojená a že děkují za naše návštěvy u tatínka. Svěřila mi, 
že dříve tak láskyplný táta a manžel byl poslední rok na manželku tvrdý, 
jakoby to ani nebyl on. A maminka je unavená. Navrhla jsem jí, zda chce 
nějaký kontakt na poradenství ohledně pečovatelské služby nebo je-li 
potřeba, tak zdravotní péče ohledně maminky. Přijala a brzy se podařilo 
pro paní Miladu zajistit pečovatelskou službu 2x týdně. Pan Augustin 
pomoc druhých doposud odmítal. 
 
Pán Bůh vše řídil
S manželem Lubošem můžeme dosvědčit, že Duch Boží změnil jeho 
identitu před našima očima. Z nevděčníka, který kritizuje vše a všechny 

kolem sebe, z člověka odvolávajícího se na své zásluhy a roky práce a 
vlastně i délku svého života, jakoby to vše bylo v jeho moci, stal se Bo-
žím dítětem. Proměnu, kterou u jiných křesťanů sledujeme roky a dese-
tiletí, Pán Bůh u něj svým Duchem provedl během 14 dnů. Vděčnost, 
díky, prosby za odpuštění, zřeknutí se vlastní důležitosti - to jsme viděli 
a zažili na vlastní kůži, oči i uši. Při nedělní návštěvě 30. 10. 2016 odpo-
ledne jeho hlas již sotva zněl, chvílemi jsem mu nerozuměla, rychle se 
unavil, už chtěl domů. Četla jsem o Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání. 
DOKONÁNO JEST! Tekly mu slzy. Dočetla jsem k výzvě o zvěstování 
odpuštění ve 20. kapitole, a pak začal mluvit on. Že mi ještě potřebuje 
něco říct. Nerozuměla jsem mu, ale v duchu jsem prosila Pána Ježíše, aby 
to vše přijal, a ať porozumím, co je potřeba.
Zopakovala jsem nahlas jen to, co mi Duch svatý dal na mysl: „Miládka 
a manželka? Že se jim omlouvá za to, jak byl poslední čas hrubý?“ Kývl. 
Utvrdila jsem ho, že to ráda vyřídím.
Mluvil ještě o starých lidech, kterým slíbil jitrnice a „prdelačku“. Modlila 
jsem se s ním nahlas a toto vše svěřila Pánu Ježíši. Pokud to byl nějaký 
dluh z války, ať vše svou svatou rukou přikryje, vždyť Jeho krev smývá 
každý dluh i bratra Augustina. Šeptala jsem mu: „Pán
Ježíš nám slíbil: JÁ JSEM S TEBOU, NEBOJ SE, VĚŘ MI.“ Hladila ho po 
vlasech a tváři a držela za ruku. Zazpívala Áronské požehnání.
Rozloučili jsme se: „S PÁNEM BOHEM NASHLEDANOU.“ Těším se, 
že se v tom davu u Ježíšových nohou poznáme a obejmeme, s tímto 
Židem, kterého mi Pán Bůh do života daroval a vyznamenal mě, abych 
ho doprovodila a předala do Jeho náruče. Hodinu po našem návratu z 
nemocnice volala Miládka, že tatínek zemřel. Po naší návštěvě usnul a už 
se neprobudil. Pozvala mě, abych vyprávěla i paní Miladě o posledních 
otcových dnech tady s námi. Sláva patří Otci, Synu i Duchu svatému. 
                                                                                    Naděje Králová, Sokolov

Na peróne, vzďaľujúc sa od davu čakajúce-
ho na vozne druhej triedy, sťahujem sa stále 
hlbšie dovnútra kabáta,  nechcem dovoliť 
snehu, vetru a hlavne ľuďom preniknúť 
hlbšie, než je nevyhnutné. Odchádzam 
až k výťahom, kde rušňovodič zvyčajne 
pristaví vozne prvej triedy. Takto zaodiaty 
do niekoľkých vrstiev odevu a tichej kla-
vírnej hudby zo slúchadiel, si užívam svoju 
vlastnú, súkromnú realitu. S ľahkosťou do 
nej vkĺzavam, unikajúc od tej, ktorá ma 
obklopuje. Upratovacia čata v oranžových 
vestách zvádza márny zápas s tancom 
snehových vločiek, surfujúcich na vlnách 
vetra. Aké smiešne, veľké metly, presne ako 
u babky na dvore. Za sebou zanechávajú 
presne také krivky v piesku, ako aj v snehu. 
Ako dobre, že tu už nikto nestojí, pomyslím 
si, keď vtom zbadám vysokú ženu s blond 
vlasmi a  neodhadnuteľným vekom. Naše 
pohľady zavadia o seba, ale ja svoj chytro 
usmerním niekam inam, ani ju nechcem 
pustiť za vetruvzdornosť svojho terajšieho 
povrchu, nemám chuť na stretnutie, však 
je sedem ráno. Ešte nie je čas na ľudí, na 
blízkosť, toto je môj čas, čo tu nakoniec 
robí, mala cestovať druhou triedou. Chcem 
popri nej prekĺznuť bez povšimnutia, keď 
zrazu vidím, že sa mi prihovára... Dokelu, 
čo nevidí, že mám slúchadlá, však sú veľké, 
viditeľné, jasne hovoria o zákaze vstupu do 
priestoru, ktorý sa za nimi nachádza, čo je 
slepá? Zjavne nie je. Žena s neodhadnuteľ-
ným vekom len neakceptuje moje výstražné 
znamenia, moje hranice snovej reality. Cez 

zvuk piana počujem, ako konštatuje, že 
ledva zasneží, a už tu máme kalamitu. 
Vrhám na ňu vynútený úsmev a obchádzam 
ju s pocitom, že som sa práve slušne zbavil 
jedného z otravných obchodníkov s ne-
vyžiadaným tovarom. Rýchlik prichádza, 
nekompromisne ma znova vťahuje do kon-
taktu s chladom, časom, kovom, čalúnením 
a napokon s teplým vnútorným priestorom 
a pocitom nádherného pohodlia v kresle 
prvej triedy. Z tašky si vyťahujem studený 
laptop, v ušiach mi Loeber znova čaruje 
a moje oči surfujú po vlniacej sa bielej 
krajine. Aký paradox sa tu práve odohráva, 
pomyslím si, v zmyslovom priestore hmoty 
sa utvára nehmotný dej. Akási paralelná 
realita, keď vtom sa otvoria dvere môjho 
kupé a vo dverách sa objavuje vysoká, silne 
blond žena s neodhadnuteľným vekom. 
Aaach..., zaznie v mojom vnútornom svete, 
pokus číslo dva, poviem si a s nádejou si 
upravím slúchadlá na hlave, aby predsa 
pochopila. Vzápätí ma však poprosí, či by 
mi nevadilo, keby sme si vymenili miesta, 
lebo ona nerada cestuje chrbtom k smeru 
jazdy, fajn, poviem si, čo ešte? Samozrejme, 
nech sa páči, znejú mi cudzo vlastné slová. 
A v tej chvíli môj duševný priestor prehráva 
dva nula, a ako toľkokrát predtým, aj teraz 
sa schyľuje k debaklu. Robím ďalší pokus, 
sadám si v protismere, hoci nerád tak 
cestujem,  a do rúk si beriem počítač, nasa-
dzujem opäť slúchadlá a som rozhodnutý 
pokračovať v písaní článku. Tlačí ma termín 
uzávierky a úvaha o prepojení tela s du-

ševnom, resp. s duchovnom jestvuje zatiaľ 
len v mojej hlave. V priestore mojej hlavy. 
Aký to je priestor a či to napokon vôbec 
priestor je, je kľúčovou otázkou, no obávam 
sa, že nezodpovedateľnou. 
Keď sa zvrchovaný Tvorca všetkého rozho-
dol svojho Ducha „obmedziť“, „vtesnať“ 
do priestoru a hmoty, so všetkými obme-
dzeniami, ktoré to prináša, rozhodol sa 
premostiť dva „svety“. No možno vôbec 
nejde o premostenie, ale o scelenie dvoch 
zdanlivo nezlučiteľných a oddelených 
foriem reality. Ako sa približujem k holis-
tickému uchopeniu (našej) problematiky, 
v mojom zornom poli sa objaví pohyb 
otvárajúcich sa perí  mojej spolucestujúcej. 
Jej pohľad upriamený na mňa mi hovorí, že 
práve sa rozhodla vstúpiť do môjho sveta 
po tretíkrát, ale tentokrát  sa nenechá len 
tak odbiť nejakým súhlasným prikývnutím. 
Smutne konštatujem, že prehrávam bez 
boja,  že moja slušnosť, „dobrá“ vychova-
nosť a ohľaduplnosť voči zámerom a po-
trebám iných  sfúkli plameň nádeje, že sa 
vôbec do bitky pustím, a to ešte prv, ako 
som si svoju prehru vôbec stihol uvedomiť. 
Pomaly zatváram laptop, sťahujem si z hlavy 
tak dobre znejúcu hudbu, a začínam sledo-
vať ten rýchly pohyb pier, no teraz už aj so 
zvukovou stopou. Len čo žena disponuje 
mojou pozornosťou, otáča reflektor na 
seba a spúšťa energický opis fragmentov 
svojho života. Dozvedám sa, že je to bývalá 
ligová hráčka basketbalu a že sa nedávno 
presťahovala z Bratislavy do Nových Zám-

Bez tela to nepôjde - Telo (...na peróne)

Svědectví
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kov. Že jej pred niekoľkými rokmi zomrel 
manžel, a  aký to bol vynikajúci muž! Pre-
zrádza, že má vyše sedemdesiat (to by som 
naozaj nikdy neuhádol, pomyslím si) a že je 
nervózna, preto je taká „ukvákaná“. A tu sa 
zrazu pristihnem pri tom, že som sa znena-
zdajky prehupol do jej reality, do jej života. 
Z mrzutého poslucháča sa postupne stáva 
aktívny účastník rozhovoru, kladúci otázky 
so záujmom. Môj článok, moja snová realita 
a s ňou i tá čarovná atmosféra spred desia-
tich minút potichu miznú, až ich tá zimná 
ranná decembrová metelica prikryje ďalšou 
vrstvou čistého bieleho snehu. A ako sa mi  
film jej života odvíja pred očami, zisťujem, 
že mi to aj prestáva vadiť. Už ju vidím na 
palubovkách skákať pod košmi, predsta-
vujem si jej manžela, deti, a žasnem nad jej 
vitalitou. Vysvetľuje mi, že ide k lekárovi, 
k plastickému chirurgovi, ktorý jej dnes má 
oznámiť, či sa s tou jazvou na tvári ešte dá 
dačo urobiť, alebo to má nechať tak. Vzá-
pätí  dodá, že to nerobí pre niekoho iného, 
aby sa nebodaj zapáčila nejakému chlapovi 
(„takého by už aj tak nenašla“, poznamená), 
ale robí to kvôli sebe samej. Až v  tejto 
chvíli si všimnem asi osemcentimetrovú 
jazvu na jej pravom líci, ktorú by som po-
kojne označil ako vrásku. Vysvetľuje mi, 
ako spadla, zakopnúc o kufor, tesne pred 
cestou niekam, a potom tvárou narazila na 
kachličky, a to už vraj boli „jatky“. „A bolo 
po výlete,“ dodá lakonicky. Zrazu si uve-
domujem, že mi  z môjho priestoru vlastne 
neuberá, ba naopak, ona mi ho napĺňa. 
A to aj napriek môjmu počiatočnému 
nesúhlasu. Počujem ju rozprávať, ako ho-
vorí o tele. Hovorí mi o tom, ako sa necíti 
dobre vo svojej koži. Prehovára mi do ob-
sahu článku, na ktorom kvôli nej nemôžem 
pracovať. Ona mi vlastne ponúka článok, 
no moja duševná imunita identifikovala 
jej vstup ako inváziu narušiteľa. Človek by 
si povedal, prečo to tá žena chce vôbec 
riešiť? Však má svoj vek, vravím si, má svoje 
deti, fajn zdravie, existenčné zabezpečenie, 
bohatý život za sebou, a pravdepodobne 
už ani nič nové začínať nechce, a nakoniec 
žiadnu vynovenú tvár ani nepotrebuje. Ale 
ona po nej túži, nie však po nejakej novej, 
krajšej, vyhladenej, chce späť len tú svoju, 
vlastnú. Bez nej to nie je ona, aspoň nie 

v jej prežívaní. Chce tú, ktorú vníma ako 
svoju. Nechce mať plnšie pery, menší nos 
a ani vyhladené vrásky. Vrásky sú jej, vlastné, 
ale tá jazva... , tá už k nej nepatrí, to už nie 
je ona. Mám pocit, že jej rozumiem, ba čo 
viac, asi jej dávam aj za pravdu. Obhajuje 
predo mnou svoj zámer, a asi to nerobí 
prvýkrát, aj keď som jej neoponoval, nemal 
som prečo. Napokon, kto nemá zdravý, 
pravdivý a láskyplný vzťah k svojmu telu, 
nemá ho ani k sebe samému. A to ani 
vtedy, keby to šikovne skrýval za nejakú 
duchovnú cnosť. Náš dia-mono-lóg ukončí 
brzdiaci vlak, prichádzajúci do stanice mo-
hutne a nekompromisne, ako ľadoborec 
rozrážajúci primrznuté myšlienky čakajúcich 
cestujúcich.
Zmätený vystupujem z vlaku a žene s ne-
odhadnuteľným vekom a jazvou na pravom 
líci poprajem zo srdca všetko dobré. 
A naozaj jej to prajem, aj keď neviem, čo 
to konkrétne je, ale prajem jej to. Prajem jej 
dobré, a že čo to dobré bude, to nechávam 
na Boha. Vystupujem do studeného, ne-
priateľského prostredia bratislavskej hlavnej 
stanice. Zmocňuje sa ma smutný údiv 
z toho, ako málo rozumieme sebe samým. 
Nič z toho, čo tá žena mala, nebolo dosť 
bez jej vlastnej tváre. Bez tej tváre, ktorá 
pre ňu znamenala ju samu. Nasadzujem 
si slúchadlá a nechám rozoznieť v mojom 
zvukovode rezonanciu klavírnych strún, 
v zvláštnom hĺbavom poradí za sebou. 
Ten jednoduchý kmitavý pohyb kovu vo 
vzduchu. Dúfam len, že vstúpi do môjho 
duševného priestoru znova tak úspešne 
ako predtým už niekoľkokrát, vytvoriac 
tú príjemnú snovú realitu. Dlho vo mne 
rezonuje tá žena z vlaku. Jej slová vo mne 
klesajú niekam hlbšie ako muzika, kto-
rou sa zahaľujem. Zostávajú tlieť, niekde 
v nepoznaných hlbinách toho tak málo 

poznaného priestoru vo mne. Znenazdajky 
sa mi vynárajú slová, ktoré hovoria o tom, 
že hoci by som disponoval celým svetom, 
ale stratil by som svoju dušu, načo by mi to 
bolo? Je azda možné, že s kúskom svojej 
tváre môžeme stratiť kúsok seba samého? 
Nosiť tvár či telo, ktoré s nami neladí, na 
ktoré sme nakoniec neprikývli, je niečo ako 
si obliecť a nosiť použitú spodnú bielizeň 
kohosi iného. Áno, vieme, že prežiť sa to 
dá, a možno by sme si po čase na ten pocit 
aj zvykli. Pravdepodobne sa budeme vedieť 
tešiť z mnohých oblastí života, ale celý čas 
budeme cítiť, že to nie je ono, že to je akési 
čudné, cudzie, že to nie je moje. Že to 
napokon nie som ja. 
Keď Tvorca tvoril človeka,  neobišiel hmotu, 
ani ju nevynechal. Nevydal príkaz z diaľky, 
ale naopak, dotkol sa jej a vzal ju do svojich 
rúk, popracoval na nej, aké zvláštne... Aké 
zvláštne je, že Ježiš Kristus neprosil o to, 
aby nás Otec vyňal z tejto reality, ale aby 
nás v nej zachoval. V nej, v tejto hmotnej, 
v tejto časom a priestorom –  alebo keď 
chceme –  telom obmedzenej realite. Boh 
neprehliada našu hmotnú realitu, neopo-
vrhuje ňou, ako to často my sami robíme, 
ale ju akceptuje. Akceptoval ju, ako niečo, 
čo je dobré. A to nielen medzi stvore-
ním a pádom. Cirkev sa vo svojom vývoji 
chcela neraz nadobro vysporiadať s tým 
najhorším zlom, čo pre ňu ľudské telo ako 
také znamenalo, no bezúspešne. Nikdy to 
neprinieslo ten vytúžený duchovný posun, 
aký si od toho sľubovala. Prehliadanie tela, 
dokonca opovrhovanie ním, alebo neprija-
tie tela ako súčasti našej duchovnej reality 
totiž nie sú cestou k Bohu. Rovnako ako 
ani glorifikovanie tela ako hlavnej hybnej sily 
človeka. Napokon, to nie je ani cesta k sebe 
samému.

Zoltán Mátyus

V kresle terapeuta
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Ak máte radi rozprávky, určite viete, že oby-
čajne sa končia: „A potom bola veľká svadba 
a žijú až dodnes, pokiaľ nepomreli.“ Aj keď 
mám rozprávky rád, toto sa mi nepáči. Ako-
by po svadbe neprišlo už nič zaujímavé.
O čom vám dnes chcem porozprávať, nebo-
lo ani za siedmimi horami, ani za siedmimi 
dolami, kde sa piesok lial a voda sypala, ale 
v západných Čechách na Karlovarsku. 
On bol dirigentom baptistického spevác-
keho zboru a ona jeho speváčkou. Obaja 
milovali Pána Boha, spev a zaľúbili sa aj do 
seba navzájom. Potom prišla svadba a tam 
sa to všetko začalo.
Po svadbe sa im postupne narodili traja 
chlapci: Martin, Jindřich a Zdeněk. 
A v tomto momente už nikoho neprekvapí, 
keď poviem, že všetci mali rovnaké priezvis-
ko POSPÍŠIL. Ale nespájalo ich len meno. 
Všetci milovali hudbu a spev. A čo určite 
rodičov napĺňalo najväčšou radosťou, bolo, 
že všetci traja synovia už v útlej mladosti 
odovzdali život Pánovi Ježišovi. 
Samozrejme, že nielen mama a otec, ale aj 
všetci traja chlapci sa zapojili do zborovej 
práce. Najstarší Martin už ako 13-ročný 
sprevádzal na organe spoločné piesne pri 
bohoslužbách. O tri roky, keď mal 13 rokov 
najmladší Zdeněk, spievali už trojhlasne 
pieseň: „Když kráčím nocí tmou.“ Keď ju do-
spievali, prítomný  kazateľ Tuček s uspokoje-
ním a úsmevom dodal: „Männer, sind doch 
männer“ (Muži sú predsa len muži). Možno 
prítomní, čo to počuli, sa usmiali, ale tá veta 
určite mala vplyv na ďalší vývoj týchto mla-
dých spevákov. Veď si ju dodnes pamätajú. 
My niekedy zabúdame ľudí pochváliť. O to 
viac, keď ide o pracovníkov na Božom diele.  
Mohlo by sa zdať, že životné cesty bratov 

Pospíšilovcov boli bez problémov. Ale ani im 
sa nevyhýbali choroby a prehry.  Vždy však 
vedeli, komu vydali svoje životy, a nech sa 
stalo čokoľvek, poznali, kde nájdu silu všetko 
to prekonávať. Spievali, aby druhých potešili 
i povzbudili. Ale v tých nádherných piesňach 
a pravdivých textoch mnohokrát sami našli 
povzbudenie i usmernenie.
Jindra spomínal na jeden veľmi teplý sil-
vestrovský deň. Vtedy namerali až 15 
stupňov. Popŕchalo. No navečer začalo pri-
tuhovať a snežiť. Nasnežilo toľko, že ráno sa 
ísť autom  nedalo, a tak sa vydal na nedeľnú 
bohoslužbu peši. Boril sa v snehu  v 15-stup-
ňovom mraze. A práve to sú pre citlivých 
veriacich muzikantov tie najlepšie príležitosti 
uvedomiť si závislosť na Bohu. Jindra vedel, 
že Boh aj v tomto čase o ňom vie a postará 
sa oňho. A naraz, ani nevedel ako, sa mu 
objavili myšlienky novej piesne: „Na něj ve 
všem očekávej, On Tě přece v péči má, věřit 
pevně nepřestávej, v těžké chvíli sílu dá.“ A o 
chvíľku už pieseň bola hotová celá. 
Aj keď počas totality to nebolo také jed-
noduché ako dnes, bratia Pospíšilovci vždy 
spievali výhradne kresťanské piesne. Nebolo 
to inak ani vtedy, keď ich sólový spevák 
Zdeněk bol na základnej vojenskej službe. 
Spieval tam v rámci ASUT (Armádna súťaž 
umeleckých talentov) a spie-
val spirituály. Mal výborného 
klaviristu, a tak postupovali 
cez všetky kolá až do ce-
loštátneho kola. Tá doba 
vôbec nebola naklonená 
náboženstvu, ale aj tak sa 
nepodarilo utajiť, že gene-
rálmajor – náčelník hlavnej 
politickej správy – sa veľmi 
rozčuľoval: „Ako je možné,  
že Pán Boh sa dostal až do 
posledného kola?“ 
V tej dobe sa veľa ľudí bálo vyjadriť svoju 
vieru či len sympatie ku kresťanom. A ak im 
už svedomie nedalo, robili to veľmi opatr-
ne. Veď ich to mohlo stáť zamestnanie či 
kariéru. Raz bol Zdeněk požiadaný svojím 
učiteľom spevu, aby zaspieval na deň učite-
ľov pedagogickým pracovníkom. Zaspieval 
Dvořákov 23. žalm. Po skončení prišiel za 
ním neznámy muž a opatrne povedal: „Som 
kádrový pracovník okresu, ale musím sa vám 
poďakovať – veľmi sa mi to páčilo.“ 
Za Zdeňkom prišla jedna sestra zo Sloven-
ska a povedala : „Chcem, aby si vedel, že ma 
Pán Ježiš zachránil pred samovraždou. Počú-
vala som vaše piesne, keď som chcela ukon-
čiť svoj život.“ Keď takéto niečo počujeme, 
zrazu vidíme, ako dokáže veľký, dokonalý 
Boh pôsobiť aj cez službu nedokonalého 
človeka. A vtedy si môžeme myslieť, že je 
určite v špeciálnej Božej ochrane a nič sa mu 
nemôže stať.  O to viac ostane prekvapený, 
keď príde neočakávaná prekážka. 
Zdeňkovi našli závažné onkologické ocho-

renie.  Môžeme si predstaviť, ako mu v hlave 
vírili myšlienky. Na jednej strane obavy 
z nasledujúcich dní, no na druhej ešte pev-
nejšie uchopenie sa Božích zasľúbení.  
Mohli by sme dlho rozprávať, kde všade 
naši Pospíšilovci spievali. Boli pozývaní na 
evanjelizácie kazateľa Janka Krišku, slúžili na 
bohoslužbách pri návšteve Billyho Grahama 
či misionárky Joni (foto vľavo). 
Spievali nielen v Československu, ale aj 
v Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rakúsku, 
Švajčiarsku, Holandsku, Veľkej Británii, Ka-
nade a  v USA. Ich piesne bolo počuť na 

vlnách TWR Monte Carlo 
– Monako i v reláciách  HCJB 
World Radia z Ekvádorského 
Quita. Slúžili v rôznych de-
nomináciách, modlitebniach 
a kostoloch. 
A to vždy s láskou a s nad-
šením pre Božie dielo. Boli si 
vedomí toho, že raz sa nielen  
ich služba spevom skončí, 
ale príde deň či ráno, keď 
ich zavolá ten Pán, ktorému 
verne slúžili.   

Ďakujem Pánu Bohu za služobníkov, ako sú 
bratia Pospíšilovci, ktorí sa ani za ťažkých čias 
nehanbili za evanjelium, ale verne slúžili tam, 
kde ich On poslal, aby mohlo byť oslávené 
Božie meno.
 
Retroklub o bratoch Pospíšilovcoch aj s ich pies-

ňami si môžete vypočuť kedykoľvek z archívu 
Rádia7: http://radio7.sk/archiv/retro-klub

Bratia Pospíšilovci

Retropiesne



13

S radosťou vám predstavujeme nový projekt nášho vokálneho kvarteta FO(U)RTE 
– CD Nádherná zvesť. Z Božej milosti sa nám podarilo nahrať niekoľko známych 
klasických kresťanských piesní v novom aranžmáne. Veríme, že ich počúvanie Vás 
obohatí a poteší aspoň tak, ako nás obohatilo a bavilo ich nahrávanie. 
Prosíme vás, aby ste CD ponúkli vo svojom zbore. Cena CD je 8 EUR za kus. V prí-
pade, že sa podarí predať niekoľko kusov, poprosíme o poukázanie sumy na účet 
IBAN SK23 8360 5207 0042 0033 3430. Ako variabilný symbol uveďte počet kusov 
a do poznámky, prosíme, uviesť Fourte a názov zboru. 
V prípade, že by ste mali záujem o väčší počet kusov, môžete si ich objednať na tel. 
č. 0918 990 462 alebo na adrese fourte.kvartet@gmail.com.

Ďakujeme za pomoc s distribúciou a prajeme Božie požehnanie.

Vaše FO(U)RTE  Eva Bečová, Martin Morháč, Daniela Šinková a Tomáš Šinko

Do projektu CD nosiča Nádherná zvesť sa 
zapojilo nemálo ľudí. Spýtali sme sa Da-
nielky Šinkovej, ako táto myšlienka vlastne 
vznikla, a potom sme pár otázok položili 
bratovi Slávovi Kráľovi, ktorý mohol CD 
počuť a teraz ho pre nás aj odporučil.

Projekt Fo(u)rte a CD Nádherná zvesť nás, 
takpovediac, príjemne zaskočili. Všetko sa 
začalo tým, že ma Milan Hudec jedného 
dňa oslovil s piesňou, ktorú chcel nahrať 
pre rádio Logos. Spýtal sa, či by som vedela 
dať dohromady ľudí, ktorí by ju naspievali. 
Voľba bola veľmi jednoduchá a Evka, Tomáš 
aj Martin hneď súhlasili. Vtedy sme si mysleli, 
že zostane len pri jednej piesni, ale sme radi, 
že sme sa mýlili. Postupne pribúdali ďalšie 
a ďalšie a prerástlo to do myšlienky a napo-
kon  aj do realizácie CD, ktoré nám, a veríme, 
že aj iným, robí radosť.
Tak ako na začiatku, aj teraz je Fo(u)rte ži-
vým organizmom a uvidíme, akým smerom 
sa uberie. V každom prípade očakávame na 
Boha a chceme byť poslušní jeho vedeniu. 

Daniela Šinková

Čo Vám, brat  Kráľ, napadlo ako prvé, keď 
ste počuli nové CD Nádherná zvesť?
Ja som sa nadchol pre toto CD skôr, ako 
som ho počul celé. Stačilo mi vypočuť si 
pieseň Hrubý kríž a bol som „roztopený“. 
Keď som si tú pieseň vypočul po desiatykrát 
a vedel som, že za tým všetkým je môj mno-
horočný brat a priateľ Milan Hudec, bol som 
presvedčený, že to CD musí byť špičkové. Až 

neskôr mi sám Milan pripomenul, že har-
monizáciu jednej piesne na tomto CD som 
dokonca robil ja. Bol som mu za to vďačný. 
Keď som si vypočul aj ostatné piesne, 
rozhodol som sa obdariť svoje deti týmto 
cédečkom.
Čo hovoríte na výber piesní: „staré“ 
hymny?
Piesňami som nadšený už len preto, že sú 
to staré, časom preverené piesne, ktoré 
dokazujú, že nie všetko staré je zlé a všetko 
nové dobré. Už sa teším, keď 16. 2. urobím 
premiéru tohto rozhovoru v RETRO klube 
na vlnách Rádia7 a budem môcť o nich 
hovoriť do éteru. Trochu sa bojím, že sa mi 
bude pri tom chvieť hlas, ale prinajhoršom 
to vystrihnem. Reprízu budeme púšťať o 
týždeň neskôr. Ak by ste nestihli ani jedno 
z nich, rozhovor si môžete vypočuť aj zo 
záznamu na adrese: http://radio7.sk/archiv/
retro-klub 
Ako na Vás – hudobníka a skladateľa – za-
pôsobili aranžmány?
Tvrdím, že aj z tej najjednoduchšej a najoby-
čajnejšej piesne sa dá vytvoriť pútavý „hit“. 
A keď je ešte k tomu aj samotná pôvodná 
pieseň nabitá vnútornou energiou, je dokon-
ca umenie jej aranžmán pokaziť. A keď sa aj 
skladateľ úplne vloží do pôsobenia Svätého 
Ducha, dobrý výsledok je zaručený.
A  čo sa týka duchovného posolstva, majú 
nám piesne z CD Nádherná zvesť čo po-
vedať?
Duchovné posolstvo je práve to, čo spôso-
bilo, že vôňa týchto skladieb za tie mnohé 

desaťročia ich existencie nevyprchala. Je 
to ako náboj, ktorý nestráca energiu, ako 
studňa, čo nikdy nevyschne. Verím, že týmito 
piesňami Pán Boh bude hovoriť do sŕdc 
nielen obráteným ľuďom, ale aj hľadajúcim 
a blúdiacim. Texty piesní sú nádherné, pri-
liehavé a aj vďaka interpretom maximálne 
zrozumiteľné.
Mojím osobným prianím je, aby mladí kres-
ťania boli oslovení a doslova vybudení k po-
čúvaniu a šíreniu podobných piesní. Nech 
z nich oprášia nevhodný prach a nech sa 
pokúšajú si ich prisvojiť srdcom a hudobne 
prispôsobiť, prípadne zmodernizovať, podľa 
svojho citu a vnímania. Tak v nich nájdu 
zaľúbenie a môžu zvesť o Božej láske šíriť 
naďalej aj týmto spôsobom. 
Už ste to naznačili, predsa sa však spýtam 
priamo: je toto cédečko vhodné aj pre 
nekresťanské publikum?
Určite áno. Poviem príklad. Mnohí neveriaci 
ľudia chodia dlhé roky okolo starých biblic-
kých nápisov na rôznych múroch domov či 
kostolov. Aj si ich mnohokrát prečítali, ale nič 
im to nehovorilo. Potom príde Svätý Duch 
a v situácii, keď to najviac potrebujú, im pri-
pomenie a objasní význam toho „zaprášené-
ho“ veršíka zo steny. Niečo podobné môže 
Božia milosť urobiť aj pomocou tohto CD. 
Preto využívajme príležitosť, že ho máme, 
a šírme ho medzi veriacimi na upevnenie 
viery aj medzi neveriacimi, aby im posvietilo 
na cestu. A ostatné necháme na Najvyššieho.

Ďakujeme a prajeme Božie požehnanie 
do vašej služby! (Redakcia) 

Nádherná zvesť

Rozhovor

Zjevení Jeho slávy
Je krásné trávit čas s Bohem. Zaslíbil nám, že čím víc budeme hledat 
Jeho blízkost, tím víc se bude Jeho přítomnost v našem životě pro-
jevovat a obklopí nás Jeho dokonalý řád. A stane se dokonce něco 
ještě úžasnějšího: „Vytrvalé usilování o Boží přítomnost nás dovede 
ke zjevení Boží slávy.“
Mojžíš žádá Pána Boha o projev Jeho přítomnosti, „abych tě znal“ 
(Exodus 33, 13). A takto svému služebníku Bůh odpověděl: „Má 
přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout“ (33, 14).
Mojžíšova žádost by byla dostatečná pro většinu křesťanů. Vždyť 

kdo z nás nechce Bohem zaslíbený pokoj a odpočinek? Co víc by 
si kdo mohl přát? A přesto Mojžíšovi ujištění o Boží přítomnosti 
nestačilo. Věděl, že je toho víc a volal: „Ukaž mi prosím svou slá-
vu!“ (Exodus 33, 18)

A Bůh Mojžíšovi ukázal svou slávu!
Pánova sláva se neobjevila v nějakém světelném oblaku ani v země-
třesení. Namísto nějakých ohromujících ukázek moci Bůh vyjádřil 
svůj charakter prostě: „Hospodin prošel kolem něj a volal: Hospo-
din, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi 
laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, 
odpouštějící nepravost, provinění i hřích“ (Exodus 34, 6–7).

David Wilkerson

CD, rozhovor a úvaha

http://radio7.sk/archiv/retro-klub
http://radio7.sk/archiv/retro-klub
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„Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři 
bydlí svorně“ (Žalm 133, 1). 
Je dobré občas se poohlédnout zpět a 
popřemýšlet, jak jsme prožili uplynulý rok. 
Můžeme se podívat nejen do uplynulého 
roku, ale vůbec do minulosti na to, jak jsme 
využili dar času, který nám Pán Bůh dal. Je 
to i otázka bratrských vztahů. Bible říká, 
že byla požehnáním i zlořečením a to i u 
vzácných rodin. Chvíli naslouchejme muži, 
který sám prožil, co to je, žít v rodině, kde 
jsou neutěšené vztahy. Ten muž věděl, že 
velikým bohatstvím je na prvním místě dobrý 
vztah s Pánem Bohem. Každý může jednou 
i vícekrát zklamat. Je jen jeden, který nikdy 
nezklame a to je Ježíš.  
Pastýř ovcí 
Nejmladšího, syna Izai (Jišaje), jakoby do 
rodiny nikdo nepočítal, “byl z ní vyloučen“. 
Byl pro rodinu dobrý jen jako pastýř ovcí. 
Měl dost času se v noci zadívat na oblohu 
a sledovat množství hvězd, na krásný mě-
síc a nejen se kochat, ale oslavovat Pána 
Boha. A on to činil. Ten muž se jmenoval 
David. Ke chválení Hospodina David volal 
lidi i stvoření na zemi i na nebi: „Chvalte 
Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách, 
chvalte ho všichni andělé, chvalte ho všechny 
Jeho zástupy. Chvalte ho slunce s měsícem, 
chvalte ho všechny jasné hvězdy. Chvalte 
ho nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy“ 
(Žalm 148, 1-4). Tuto píseň zpívá pastevec, 
nejspíš v noci. Davida vede všechno na nebi 
i na zemi k oslavě Hospodina. Myšlenka, že 
by byl jednou králem, nenapadla nikdy jeho 
otce ani jeho bratry. V jeho rodině vládly 
neutěšené vztahy a přitom David píše krásný 
Žalm 133: „Jaké je to blaho, když bratři v jed-
nomyslnosti přebývají.“ Trvalo dost dlouho, 
než jej otec a bratři začali brát vážně. David 
upíral svoji pozornost jiným směrem, vzhůru, 
k Hospodinu. Bratři Davida nebrali vážně 
ani tehdy, když jim od maminky přináší jídlo 
na bojiště a kdy se hlásí, že bude bojovat 
proti obrovi Goliášovi. Jeho bratři se již viděli 
v zajetí svých nepřátel Filištínců. Může David 
zvítězit nad Goliášem?

Vraťme se ještě o několik století zpět. Teh-
dy žili dva bratři, o něco malinko starší Ezau 
a o pár minut mladší Jákob. Aby Jákob zůstal 
naživu, matka Rebeka ho posílá ke svému 
bratru Lábanovi. Otázkou bylo dědictví po 
rodičích. Ezau prodal za misku čočky své 
prvorozenectví bratru Jákobovi, ale součas-
ně i nárok na dědictví po otci Izákovi. Nepřá-
telství mezi bratřími bylo na život a na smrt. 
Bible mluví o smíření obou bratří. Jak k němu 
došlo? Když se Ezau doslechne, že jeho 
bratr Jákob se vrací domů, nelení, sebere své 
vojáky, vyzbrojí je meči. Bratra a jeho rodinu 
může pobít a dědictví bude jeho. Jakob 
tuší, že z bratrovy strany se proti němu něco 
připravuje. Jákob nezůstal nečinný. Také on 
se připravuje k boji. Jeho boj má však jinou 
úroveň. Rozdělí rodinu i dobytek a v boji 
zůstane sám. Padne na kolena a zápasí celou 
noc. Nenamíří svůj boj proti bratrovi. Jeho 
zápas jde jiným směrem. S kým Jákob zápa-
sí? Jde do zápasu ve jménu Boha svých otců 
Abrahama a Izáka a ke konci zápasu řekne: 
„Viděl jsem Boha v tváři v tvář a zůstal jsem 
na živu“ (Gen 32, 31).
Setkání bratrů Ezaua a Jákoba nebylo dosa-
ženo meči vojáků, ale Jákobovým zápasem 
s Bohem a tito dva bratři již žili v lásce. Ne-
vzpomínali na staré křivdy.
Máme před sebou i jinou rodinu neméně 
důležitou. 
Sbor křesťanů. Je to rodina. A co platí o 
tělesné rodině, platí též o 
rodině duchovní. Rodinu 
stmeluje otec a matka. 
Zůstává rodinou, i když 
je rozhádaná. Křesťané 
jsou rodina. Jsou těmi, kdo 
vyznávají Pána Boha skrze 
Ježíše Krista, jako nebes-
kého Otce. Když se mod-
líme, byť i v soukromí a 
sami, neříkáme: Otče můj, 
ale Otče náš. Slova „Otče 
můj“ měl právo vyslovit jen 
Pán Ježíš. „On je můj Syn, 
jeho poslouchejte.“ Ve 

shromáždění se modlíme modlitbu Páně a 
vyslovujeme:„Otče náš...“. 
Od doby Pána Ježíše je Pán Bůh skrze 
Krista Otcem těm, kdo v Něho uvěřili. 
Bůh je Otcem lidi, ať jsou z jakéhokoli náro-
da, rasy a kultury. 
Nyní jsme již v novém roce a máme různá 
očekávání, co nám nový rok přinese. Ten 
nový rok nám nic nepřinese. V tom novém 
roce nám může někdo něco dát nebo my 
můžeme něco někomu dát. Dar.
Nový rok nepochází od člověka. Je to čas, 
který dává Pán Bůh a to ze své drahé milosti. 
Přejít do nového roku, kráčet v něm, praco-
vat v něm - to je veliký dar od Pána Boha. 
A tento Boží dar je vzácný a veliký. Snažme 
se ho dobře využit, pro TOHO, který nám 
ho dal. Dar času nového roku je vzácný dar, 
který nám lidé nemohou dát. I tento nový 
rok je Boží pozvánka na Jeho vinici. 
Ke konci toho roku možná HOSPODÁŘ 
řekne nejednomu z Boží rodiny: „Nastane 
vyúčtování.“A vůbec nezáleží, v kterou hodi-
nu jsi byl do práce povolán! 

Vlastimil Pospíšil

Sourozenecké vztahy

Slovo Hospodinovo 

Už sa nebojí tvoje srdce! Láska nepozná strach! Veríš Bohu – veríš 
Mne – Otcovi svojmu –veríš Ježišovi ! Ja som Ježíš, tvoj Boh, Otec 
a Záchranca! V Mojom dome je miesto pre tvoju dušu ! 
Tvoje telo je Mojím telom. Ja som stvoril telo. Telo je Chrám Ducha Svä-
tého. Telo je Mojím chrámom, kde Ja prebývam. Už nežiješ ty, ale Ja žijem 
v tebe. Staraj sa o Chrám Ducha Svätého. Staraj sa o Otca svojho, ktorý 
ťa učinil. Milujem ťa a nikdy sa ťa nevzdám! Ja som Kráľom tvojho života, 
tvoja duša patrí Mne! Tvoj život patrí Mne. Do Môjho domu patrí každá 
duša, všetky duše patria Mne. Ja sa o teba starám! 
Priviedol som ťa do Môjho večného odpočinku! Tam kde som Ja, tam si 
aj ty! Vyjdi von, utíš sa a počuj Môj hlas!
Moje Živé Slovo skrze svedomie, ktoré nosíš!
Milujem ťa večnou láskou!

Benjamin Schlesinger

Úvahy
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Otvoril som škatuľku s doma vyrobenou 
masťou. Farbu mala dobrú, ale vôňu žiad-
nu. Pripomenula mi inú liečivú masť, ktorú 
pred rokmi vyrábala z byliniek istá staršia 
veriaca žena. Bol to jedinečný výrobok 
s vysokými liečivými účinkami. Raz mal 
brat kazateľ Ján Kriška na ruke boľavú hrču, 
ktorú si ničím nemohol vyliečiť. Povedal, že 
až táto masť zaúčinkovala, a to v krátkom 
čase. Obaja spomínaní sú už dávno na 
večnosti a nám ostala len spomienka na 
zručnosť a majstrovstvo tých, ktorí nás 
predišli. Kresťan a medicína akoby nejako 
patrili k sebe. Kresťan vlastní  niečo, čo 
umožňuje dosahovať vyššiu kvalitu. Tak 
ako Pán Ježiš uzdravoval chorých z lásky 
a súcitu s nimi, aj pravá cirkev z tých istých 
čistých a nezištných pohnútok napĺňala 
potreby ľudí, ktorí prichádzali. Skutočná 
kvalita pochádza od Boha Stvoriteľa. On je 
najvyšší Lekár, ale aj  Pán života a smrti. On 
stvoril vesmír tak, že činy a spôsob sprá-
vania, ktoré zodpovedajú Jeho podstate 
a zákonom z nej odvodeným, vždy priná-
šajú úžitok,  kým činy a spôsob správania, 
ktoré Jeho podstatu či zákony porušujú, 
vždy prinášajú hlavne z dlhodobého hľa-
diska škodu a zlo. To vysvetľuje, prečo bolo 
v minulosti viac kvality ako dnes. Základy 
vyspelej európskej kultúry kládli kresťania, 
ktorí boli čestní, svedomití a pracovití. Oni 
boli tí, ktorí tvorili hodnoty ešte aj za vlády 

komunistov. Mali totiž 
v sebe morálny kredit – 
kvalitnejšiu výchovu. Preto 
mnohí spomínajú, ako 
vraj „bolo dobre“. Ich deti 
však už  boli v školách 
vychovávané prísne ateis-
ticky. Životy sformované 
ateizmom Božiu podstatu 
a zákony porušujú. Pre-
to súčasná spoločnosť zakúša úpadok. 
V produktívnom veku sú už generácie, 
ktoré s Bohom nepočítajú. Mnohí prepadli 
otroctvu, ktorým je láska k peniazom – la-
komstvu. Božie slovo hovorí: „Veď kore-
ňom všetkého zla je láska k peniazom...“ 
(1Tm 6, 10). Z tohto jedovatého koreňa 
vyrastá okrádanie, sprenevera, dopúšťanie 
sa podvodov a mnoho iného. Dôkazom 
toho, kde sa náš národ naozaj nachádza, je 
aj skutočnosť, že už mnoho rokov prebieha 
proces, v ktorom sa domáce výrobné kapa-
city našej krajiny strácajú a namiesto nich sa 
množia obchody. Aj samotné zdravotníctvo 
sa, žiaľ, stáva jedným z možných zdrojov 
zisku. Zdravie a predovšetkým charakter sa 
však za peniaze kúpiť nedajú. Sú od Boha. 
V príručke „Chlieb náš každodenný“ sme 
v utorok 2. februára 2016 čítali zaujímavú 
myšlienku: „Ak by vďačnosť existovala vo 
forme lieku, bol by to celosvetovo najpre-
dávanejší produkt, prospievajúci zdraviu 

všetkých hlavných systémov v tele.“ Spo-
mienka na liečivú masť je symbolom kvality 
vychádzajúcej z nezištnej lásky ľudí, ktorí 
mali svoje srdce otvorené pre Boha pros-
tredníctvom Pána Ježiša Krista. Tu niekde 
je skutočné východisko. Pán Ježiš končil 
svoju kázeň na hore slovami: „A tak každý, 
kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude 
sa podobať múdremu mužovi, ktorý si po-
stavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali 
sa vody, strhol sa víchor a oboril sa na ten 
dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na 
skale. No každý, kto počúva tieto moje 
slová a neplní ich, bude sa podobať na 
nerozumného muža, ktorý si postavil dom 
na piesku. Spustil sa lejak,  prihnali sa rieky 
a strhol sa víchor a oboril sa na ten dom 
a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká“ 
(Mt 7, 24 – 27). Iba návrat k Bohu otvára 
nádej pre každého jednotlivca, rodinu aj 
spoločnosť. A vtedy sa lepšie darí aj nášmu 
zdraviu.

Ľubomír Počai

Praktikování homosexuality
V době, kdy jsme vyzývání k toleranci na jedné straně, na druhé je 
masmédii šířen strach, se bez Boha těžko zorientujeme. 
I v církvi se můžeme setkat s názorem, který je v rozporu se zvěstí 
Bible, že praktikování homosexuality není hřích. Chtěl bych ještě 
dodat, že mi nejde o zvýraznění tohoto hříchu, protože je to jeden 
z hříchů a Boží děti mají usilovat o svatost, následují Ježíše Krista 
jako svého Pána a hledají Boží vůli pro sebe, své rodiny, místní církve 
i celosvětovou církev. Jistě zaznamenáváme názor toho a onoho, 
známou osobnost, politika, teologa. Může to být zajímavé, ale 
podívejme se na to, co nám Bůh už zjevil a nechal zaznamenat do 
Bible i pro tuto oblast, která patří do širší oblasti, kterou můžeme 
nazvat „sex mimo manželství“.
Dovolím si zde uvést několik biblických citátů, nejdříve úryvek příběhu 
ze Sodomy, ze kterého vyplývá, že praktikování homosexuality nebylo 
poprvé v lidských dějinách: „Dříve než ulehli, mužové toho města, 
muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali 
na Lota a řekli mu: Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? 
Vyveď nám je, abychom je poznali!“ (Gn 19,4-5)  Další citát je ze 
zákona, který dal Hospodin lidu Staré smlouvy, aby se jím řídil v zaslí-
bené zemi: „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili 
ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně“ (Lv 20,13).
Podívejme se nyní do Nového Zákona. Boží postoj k praktikování ho-
mosexuality zřetelně nacházíme v listu Římanům 1,26-27: „Proto je 
Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk 
za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou 
a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají 
hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje 
poblouzení.“ Dále: „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do 
dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizo-

ložníci, rozkošníci ani 
lidé praktikující ho-
mosexualitu, zloději 
ani chamtivci, opilci, 
utrhači ani lupiči 
nebudou dědici Boží-
ho království. Takoví 
jste někteří byli. Ale 
dali jste se omýt, byli 
jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše 
Krista a v Duchu našeho Boha“ (1K 6,9-10).  Další verš: „Podobně 
Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako 
oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena 
jako příklad, když nesou trest věčného ohně“ (Jd 1,7).
Je nutné zdůraznit, že Ježíš neukamenoval ženu, kterou přistihli při 
cizoložství, ale řekl jí: „Ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již 
nehřeš!“ (J 8,11). Dále říká: „Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem svět-
lo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít 
světlo života“ (J 8,12). Jak Ježíš, tak apoštol Pavel poukazují na hřích, 
ale také na řešení hříchu, za který Ježíš zemřel. 
On se obětoval za všechny hříchy i praktikování homosexuality. 
Ale i zde platí: „už více nehřeš,“ obdobně jako pro ostatní hříchy. 
Církev je otevřená i pro lidi s homosexuální orientací, ale pro ně je Boží 
řešení život v celibátu. Připomeňme, že pro heterosexuální sestry 
a bratry je jediným prostorem, kde si mají užívat Božího daru sexu, 
manželství. Ani před, ani vedle manželství. 
A v době, kdy je velmi snadný přístup k pornografii, je namístě připo-
menout Ježíšovo: „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, 
že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,28). Mějme po-
chopení a Boží lásku k našim homosexuálním bratrům a sestrám, vždyť 
Kristus se obětoval i pro jejich hříchy a ty naše nejsou o nic menší.

E. Poloha

Kvalita

Úvahy
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Zotavuji se po operaci dobře, Pán Ježíš léčí 
a hojí všechny stehy svou mocnou rukou. 
Podle slov lékařů a všech vyšetření se rako-
vina šíří. Sami byli překvapeni, v jak dobrém 
stavu jsem, jak se cítím a dobře vypadám, 
vzhledem k tomu, co vidí uvnitř. V nemoc-
nici jsme opět prožili s Pánem Ježíšem velká 
dobrodružství. 
Při rozhovoru s panem primářem na od-
dělení jsem měla příležitost svědčit o Boží 
lásce. Bylo to zvláštní setkání se zpočátku 
nepřístupným, tvrdým, hrdým mužem 
a „bláznivou ženskou“, která mu vypráví, 
proč se nezachovala tak, jak jí všichni ra-
dili. Loučili jsme se s úsměvem a podáním 
ruky, že nám bylo potěšením, a přesto mám 
dojem, že to nebylo naposledy. Jakoby ten 
rozhovor měl teprve začít. 
Na chirurgii, kde mě operovali, byli všichni 
velmi vstřícní. Sestry se tam nezastaví a v 
noci slouží jen jedna! Když se operuje nebo 
má pacienty po zákroku, žasnu, kde všude 
musí v jednu chvíli být. Obzvláště s jednou 
sestrou jsme navázaly užší kontakt. Dokon-
ce se mi svěřila, že ji a děti manžel opouští 
pro jinou, mladší. Sháněla rychle byt, proto-
že se snížil už i k fyzickému útoku. 
Všimla jsem si velkých modřin na pažích. 
Manžel vyhledal na počítači tři byty ve 
vlastnictví města. Uzávěrka přihlášek byla 
v jednom případě následující den! Stihla 
vše vyplnit a odevzdat. Jako zdravotníka ji 
město může upřednostnit, dosud dojíždí 
vlakem 30 km. Jeden z těch volných bytů 
je snad i ten, kde bydlel před svatbou můj 
manžel. Před odchodem z tohoto bytu, po 
úklidu, jsme se modlili, aby do něj přišel ně-

kdo, kdo ho bude potřebovat, a aby byl pro 
ty lidi požehnáním, aby zde Pán Bůh svým 
Duchem svatým mocně působil. Těšíme se 
na zprávu, jak vše Pán Bůh vyřešil. 
Při mém propuštění měla ta sestra volno. 
Napsala jsem jí tedy dopis a dala jí dáreček 
- knížku s názvem: Dopisy od Krále, milované 
princezně. 
Jako poděkování celému týmu na oddělení 
jsme s manželem dovezli 2 kg domácího 
cukroví a k tomu jsem přiložila dopis panu 
primáři. Na pokoji se mnou ležela také 
babička Julka (88let) po operaci žlučníku. 
Postupně slábla a přestávala jíst. Modlila 
jsem se za ni tiše, a pak, když jsem už 
mohla chodit, sedávala jsem u ní a povídaly 
jsme si. Držely se za ruku, hladily, četla jsem 
jí, co říkal Pán Ježíš, a modlila se za ni. Ve 
středu mě propustili a v pondělí jsem šla na 
odstraňování stehů. Pán Ježíš mi připomněl, 
abychom se na ni šli ještě zeptat. Ještě tam 
ležela, už vůbec nejedla a byla slabá. Nabíd-
la jsem jí modlitbu, přijala ji ráda. Děkovala 
jsem za Ježíšovo vítězství na kříži, že zemřel 
i za její provinění lidem i Jemu, prosila, ať jí 
všechno odpustí a odevzdala Julku do Jeho 
rukou. Poprosila jsem Pána Ježíše Krista, 
aby vstoupil do jejího srdce a panoval tam. 
Plakala. Je-li to Tvá vůle, ať je brzy doma s 
rodinou. Amen. A už tam byly sestry, že ji 
odvážejí. Museli jsme odejít. Podívali jsme 
se na sebe s manželem, co se to tam stalo. 
Nevím, kde nyní je, možná ji převezli do 
Karlových Varů na JIP, nevím.
Ještě za jednu paní jsem se v nemocnici 
modlila. Měla obrovský strach před operací. 
Byla úplně svázaná a ochromená strachem. 

Chovala se iracionálně, neposlouchala po-
kynů sester, stále mluvila jen o sobě a své 
bolesti ze ztráty manžela před 10lety. Se-
belítost ji úplně paralyzovala a paní se stala 
zcela závislá na dceři, která o ni pečovala 
jako o malé děťátko. Pro tu neposlušnost se 
operace musela o den oddálit. Lidsky byla 
nesnesitelná, ale Duch svatý mi dal soucit 
a lásku k té ženě. Nabídla jsem jí modlitbu. 
Prosila jsem Pána Ježíše, aby upokojil její 
duši, aby se paní opřela do jeho náruče 
a pokojně se vyspala. Aby respektovala po-
kyny personálu a pila všechno to nechutné, 
ale nutné. Paní mluvila o tom, že by chtěla 
zemřít. Zeptala jsem se jí, zda je pro takový 
případ smířená s Pánem Bohem. Řekla, že 
je věřící, že chodila s rodiči jako dítě do 
katolického kostela. Připomněla jsem jí, že 
jediná cesta k Bohu pro každého z nás je 
víra, že Pán Ježíš Kristus jako Boží Syn ze-
mřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. 
Je tu s námi a může jí pomoci. Stačí Ho za-
volat v modlitbě. Byla tu další noc výrazně 
klidnější a poslušnější. Kéž jí Pán Bůh žehná 
a celé její rodině, která ji má u sebe.
Jsem šťastná, že Pán Ježíš ve mně žije a jed-
ná. Zcela mě zbavil ostychu mluvit o Něm 
s lidmi. I nadále mi některé lidi připomíná, 
tak se modlím za příležitost, kdy je potkám 
v Boží okamžik k průniku Jeho slova k jejich 
srdci. On to načasuje.

Naděje Králová 

Milí susedia, 
zrejme Vás prekvapí, že Vám píše list Váš sused. Dnešná doba je skôr 
naklonená anonymným susedským vzťahom. Bývame tu medzi Vami 
už dosť dlhú dobu. Rád by som Vám, hoci s istým odstupom času, 
povedal niečo o sebe a o nás.
Sú veci, ktoré sa ťažko hovoria na ulici. Tam sa maximálne pozdraví-
me a s niektorými z Vás aj prehodíme zopár slov podľa charakteru 
príležitosti. Tak som sa rozhodol, že najlepší spôsob bude napísať list. 
Prosím Vás, prečítajte si ho celý až do konca. Ako s ním už potom 
naložíte, to je na Vás. Predsa však chceme vydať svedectvo o našej 
viere, keďže sme úprimne presvedčení, že pravda o živom Bohu, od-
pustení hriechov, nezaslúženej Božej milosti a večnom živote sú tie 
najdôležitejšie témy, aké vôbec existujú. Uvedomujem si, že takýto 
netradičný a prekvapivý krok, že som si dovolil Vám napísať a hodiť 
do schránky list, môže vyvolať rôzne reakcie. Povesť človeka je u ľudí 
vec pominuteľná – dnes tu je a zajtra môže byť preč. Ja som Váš 
najstarší spoluobčan v tejto lokalite a neviem, či už bude čas Vám 
povedať to podstatné. Navyše aj sám Boží Syn, Pán Ježiš Kristus pri 
jednej príležitosti vyslovil veľmi vážne varovanie: „Kto by sa hanbil 
za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď 
príde v sláve svojej a Otcovej.“ Už len tieto slová Pána Ježiša, ktorý 
svojou mocou udržuje tento svet v chode a raz sa pred Neho všetci 
postavíme a vydáme Mu počet zo svojich životov, mi stačia na to, aby 
som mal dôvod napísať Vám aspoň týchto pár riadkov.
Písmo hovorí, že dňom uverenia vstupuje do života človeka večný 

život, ktorý sa neskončí ani po smrti. Znie to možno šokujúco, ale je 
to učenie Písma a milióny ľudí po celom svete okúsili pravdivosť tejto 
skúsenosti. Poznal som tiež, že Biblia je živé Slovo od živého Boha. 
Viem, že bez Krista by som bol naveky zatratený. Viem, že jedine 
Pán Ježiš žil celý život bez hriechu a nakoniec zástupne zomrel preto, 
aby každému veriacemu daroval svoju spravodlivosť. Dnes viem, že 
len takto raz budem môcť obstáť pred svätým Bohom. Viem, že Pán 
Ježiš zomrel za všetky moje hriechy, a tým vyplatil celý môj dlh voči 
svätému Bohu. Z toho Jeho diela čerpám istotu, že i po smrti budem 
s Kristom večne žiť. 
Skončilo sa obdobie Vianoc, keď sa na pár dní zastaví kolobeh bež-
ného života, keď si pripomíname prvý príchod Pána Ježiša na túto 
Zem ako Spasiteľa. Druhýkrát príde ako ženích pre svoju nevestu 
– svoj ľud a ako Sudca živých a mŕtvych. Ponuka Božieho spasenia 
tu teda nebude navždy. Určite máte doma Bibliu (ak by predsa len 
nie, radi Vám ju darujeme). Povzbudzujem Vás otvoriť si ju a prečítať 
aspoň evanjeliá. S úctou Váš sused R.

Vyslaná ke službě

Misie
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Na podzim v roce 2015 měly sestry z na-
šeho sboru BJB v Praze na Vinohradech 
setkání se sestrami ze Žatce. Žateckým 
sestrám se u nás líbilo a pozvaly nás k nim 
na sobotu 29. 10. 2016. 
Setkání se kromě vynikajících domácích 
hostitelek a nás z BJB z Vinohradské 68 zú-
častnily také sestry z rusky mluvícího sboru 
v Praze a sestry z Teplic. Byla nás plná mod-
litebna, přišlo mezi nás i pár mužů.
Na začátku jsme byli všichni vřele přivítáni. 
Jednotlivé skupiny se představily, jejich zá-
stupkyně nás stručně informovaly o činnosti 
sester v jejich sboru. Naučili jsme se hezkou 
píseň inspirovanou Vánocemi 
a hned si ji společně zazpívali. Po té ná-
sledoval vědomostní kvíz založený na 
znalostech Bible. Soutěžili jsme ve čtyřech 
skupinách, otázky byly velmi náročné, na 
což jsme byli předem upozorněni. Zvolené 
téma pro nás bylo zajímavé a zároveň obo-
hacující.
Po dopoledním programu jsme dostali 
výborný oběd, zákusky, kávu a čaj a pak se 
většina z nás vydala na prohlídku Žatce. 
Jde o krásné historické město. V městské 

památkové rezervaci najdeme pět náměstí 
a 500 staveb různých slohů, což inspiruje i 
filmaře. V Žatci se natáčelo velké množství 
československých, českých i zahraničních 
pohádek, filmů i reklam, například český 
seriál Náměstíčko, ze zahraničních filmů 
Oliver Twist či Bídníci. Prošli jsme klášter-
ní zahradou, náměstími, viděli nejmenší 
chmelnici světa hned vedle žatecké radnice, 
zastavili jsme se také v turistickém infor-
mačním centru. Pak jsme město obešli 
podél hradeb a pod sebou viděli moderní 
sídliště a průmyslové oblasti. Cestou zpět 
jsme se krátce zastavili i v chrámu chmele 

a piva, viděli jsme výstavní budovu Gymná-
zia Žatec z roku 1903 i další krásné histo-
rické stavby.
Po návratu z velmi hezké procházky si 
pro nás žatecké sestry připravily opravdu 
inspirující a užitečné ruční práce. Dle jejich 
instrukcí a za jejich vydatné pomoci jsme si 
všichni vyráběli ozdobnou gelovou svíčku, 
někdo i více. Do skleněných svícínků jsme 
nejprve opatrně sypali barevné písky, cukr 
či kávu. Pak jsme naaranžovali různé korálky 
či přírodní objekty – plody, koření, apod. 
Na to zkušené sestry opatrně nalily horkou 
gelovou směs, do které ještě vložily další 
námi připravený materiál a svíčky nechaly 
ztuhnout. Máme teď krásný dárek. 

Myslím, že mluvím za všechny, když o naší 
návštěvě u sester v Žatci napíši, že se nám 
velice líbila, potěšila nás, doufám, že i naše 
hostitelky. 
Při jídle, vycházce i výrobě svíček jsme měli 
dost času popovídat si, navázat nová či 
upevnit již stávající přátelství. 
Již teď se můžeme těšit na další společná 
setkání v Praze, v Žatci či na konferenci 
sester BJB z České republiky i ze Slovenska, 
která bude příští rok na jaře v Karlových 
Varech.

Helena Zákoucká, sbor BJB Praha 3

Návštěva u sester v Žatci

Víš o tom, že máš dvoje uši?
Fyzické uši jsou pro člověka velmi důležité. 
Může jimi slyšet a vnímat okolní svět. Platí, 
že uši jsou také vstupní branou do tvého 
srdce, protože koho nebo co posloucháš, 
to vchází do tvého srdce. Potřebuješ roz-
lišit, koho nebo co posloucháš (člověka, 
hudbu…). Jestli je to dobré či špatné - od 
Boha nebo od toho zlého. K tomu slouží 
duchovní uši. Člověk je fyzicky nevidí, ale 
může je mít otevřené skrze víru v Ježíše 
Krista. Duchovní uši jsou závislé na tvé víře 
v Ježíše Krista. Člověk bez víry v Ježíše Krista 
je duchovně slepý a hluchý.

Ján Kunáš

Víš o tom?

Zprávy ze sborů
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Príbeh jednej fotografie - Kuňka

Témata příštích vydání
Rozsévač/Rozsievač 2017:
Číslo 3/2017 – Křesťan a příroda
Uzávěrka 10. 1. 2017
Číslo 4/2017 - Velká noc
Uzávěrka 10. 2. 2017
Číslo 5/2017 - Křesťan a psychologie
Uzávěrka 10. 3. 2017

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

Inzercia

Příběh ve fotografii, aneb 
„Fotografujeme s Biblí“ 

Bratr Vladimír Malý připravil pro rok 2017 
rubriku s názvem: „Příběh ve fotografii“.
Milovníci fotografování to znají z praxe. 
Procházejí přírodou s fotoaparátem v ruce 
a najednou je zaujme určitá scenérie, která 
jim v mžiku připomene nějakou známou 
situaci. Stisknou spoušť fotoaparátu, ale 
nakonec snímek založí do svého archivu. 
Po čase vezmou fotografii do ruky a ta jim 
může připomenout Slovo, které zrovna 
v Bibli čtou. Podobný příběh jsme mohli 
číst v prvním čísle Rozsévače 2017. Jme-
noval se „Příběh jedné dvojice“. Neostý-
chejte se poslat nám svůj příběh ve foto-
grafii, rádi jej uveřejníme v příštích číslech 
Rozsévače. Těšíme se na vaše příspěvky!

Redakce

Na rozsiahlej rovine v okolí Pardubíc sa týči na jedinom malom pahorku hrad s veselým me-
nom „Kuňka“. Pred viac ako pol storočím som tam niekoľkokrát bol s tetou a strýkom z Pardu-
bíc, kam sme chodievali s bratom na prázdniny. Mal som túžbu znova sa tam pozrieť. Napriek 
tomu, že som od tej doby veľakrát prechádzal tým krajom, nikdy som sa tam nedostal. 
V roku 2015 sa mi konečne podarilo hrad opäť navštíviť. Hoci  už bolo po sezóne a nádvorie 
bolo uzavreté, mohol som si zaspomínať a prezrieť okolie, čo všetko sa za ten čas zmenilo. 
Na prístupovej ceste ma zaujala osadená tabuľa s veľavravným nápisom. Prvá časť pravdivo 
vystihuje život človeka a myslím, že na tom sa zhodnú všetci ľudia, veriaci aj neveriaci. Kto 
sa narodil, musí raz zomrieť. Rozdiel je však v tom, že tí, ktorí veria v Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa, majú istotu, že smrť nie je definitíva, ale je prechodom do večnosti k nášmu Pánovi. 
Môžeme si to uvedomovať v každom veku: ...ale dnes je nám bližšie spasenie, ako bolo vtedy, 
keď sme uverili (Rim 3, 11b). Aj keď je autor nápisu  neznámy, som presvedčený, že myšlienky 
čerpal z Biblie. V druhej časti nápis vystihuje to, pred čím nás Pán Ježiš varuje, pred lakom-
stvom. Lebo život človeka nestojí na majetku. Podobenstvo o bohatom človekovi, ktorému 
hojne zem zarodila (Luk 12, 15 – 21), nám dáva odpoveď na to, ako dopadne človek, keď nie 
je bohatý v Bohu. Pán Ježiš ide ešte ďalej, keď hovorí: Blahoslavenejšie je dávať ako brať.   

Jarní zájezd do Izraele 20. – 29. 3. 2017
Do jarně rozkvetlého Izraele od 20. – 29. 3. 2017 vás srdečně zve 
Ivana Šimlová (725 877 158) a Ludmila Hallerová (774 572 671)

Informace a přihlášky na hallerova@volny.cz
 

Odlétáme v pondělí 20. března v 12:25 letadlem společnosti EL AL -  LY  2522 
z Ruzyňského letiště terminál sever 1. - Na letišti musíte být nejpozději v 09 hodin!

Dostanete se tam autobusem 119 ze zastávky VELESLAVÍN  metra A.  
Sedněte si v metru do prvního vozu. K autobusovému nádraží vás dovede ikonka letadla.

V příručním zavazadle, které berete sebou na palubu letadla (váha do 8kg), nesmí být nic ostrého 
(např. manikúra), žádné tekutiny, masti, gely. To si necháte v zavazadle, které se ukládá do zavazadlové-
ho prostoru. Jeho váha by neměla přesáhnout 23 kg. Nezapomeňte sluneční brýle, krém na opalování, 

láhev na vodu, plavky, pohodlné boty. Večery a rána mohou být chladnější, tedy svetry, bundy. 
Cestovní pojištění si vyřizuje každý sám dle vlastního výběru (např. na poště). 

Za zavazadla v letadle ručí EL AL. Eventuální poškození je třeba hlásit hned na letišti.
Na letišti vás čeká v kavárně před odletovou halou VEDOUCÍ ZÁJEZDU Ivana Šímová u stolku 

označeném IZRAEL – HAIFA, kde vám předá  letenky a jiný materiál. 
Zpáteční letenku zaplatit převodem nebo složenkou 

OBRATEM  9200,- CZK plaťte na účet:  204946113 / 0300
Cena letenky se může měnit podle ceny paliva. V ceně je započítán letištní poplatek v Praze 

a v Tel Avivu, palivo a doprava zavazadel.
Informace: Ivana Šímová – vedoucí zájezdu, email: iva.asia@seznam.cz , mobil:725 677 158

Asistence: Ludmila Hallerová, email: hallerova@volny.cz, mobil: 774 572 671, telefon: 242 428 814 
Přihlášky na Ludmilu Hallerovou – s udáním plného jména přesně podle pasu, kontaktní 

telefon, email, datum narození, číslo pasu, datum vydání a do kdy platný 
(musí platit nejméně 6 měsíců od návratu z Izraele).

Izraelská měna se jmenuje Nový izraelský šekel (NIS) a za USD nebo Eura lze měnit v recepcích 
hotelů. USD i Eura se většinou dají k placení použít. U Arabů a na tržnicích se smlouvá,  pevné ceny 

jsou v kamenných obchodech, kde stejně jako v hotelech lze platit kartou. V obchodě kosmetiky 
AHAVA na Masadě dostaneme tuto výbornou kosmetiku z Mrtvého moře za tovární cenu.

Milí bratři a sestry, 
přijměte naše pozvání do Chebu na 
slavnostní bohoslužbu k příležitosti 
20. výročí založení našeho sboru.
Během slavnosti proběhne instalace naše-
ho kazatele Martina Stepanenka. 
Bohoslužba se uskuteční dne 19. 2. od 14 
hodin. Z kapacitních důvodů se sejdeme 
ve farním sále ŘKC (Kostelní nám. 15, 
Cheb). Součástí programu bude také krátké 
představení našeho sboru a jeho historie. 
Kázáním poslouží br. kazatel Milan Kern. 
Budeme potěšeni hojnou účastí.

Luboš Tomandl, správce sboru

Fotografujeme s Bibliou

mailto:reart007@gmail.com
mailto:hallerova@volny.cz
mailto:iva.asia@seznam.cz
mailto:hallerova@volny.cz
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Inzercia

OLIVETOUR Tourist Agency
Daniel Haslinger
specialista na Izrael, 
Jordánsko, Etiopii

www.olivetour.cz
Czech Phone: +420 721701166
Israeli Phone: +972 528124085

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

Abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, 
řekl ochrnutému: „Pravím Ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“ 

(L 5, 24)

Za fotografie publikované v tomto čísle pekne ďakujeme. Ich autormi sú: Marie Horáčková,  Milan Němeček, Vladimír Malý
www.christianphotos.net, Foto: ©  JenkoAtaman /Adobe Stock Photo, ©   Subbotina Anna /Adobe Stock Photo a archív redakcie.

Grafický koncept obálky Lýdia Bodnárová.
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