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Slovo kazatele
„Hle, přijdu brzo.“ 

Zj 22,7

Toto zaslíbení Pána Ježí-
še zaznívá hned třikrát
ve 22 kapitole Zjevení.
V adventu si připomíná-
me nejen první příchod
Pána  Ježíše,  ale  také
Jeho druhý příchod.

Jeho příchod nás vyzývá k proměně, k čis-
totě,  bdělosti.  On  přijde  a  setře  každou
slzu  z našich  očí.  Budeme  už  navždy
s Ním. On také postaví před soud všechno,

co jsme dělali, a každý obdrží odměnu. To
je naděje, které se můžeme držet a těšit
se na ni.  A je  to i  varování  nepromarnit
život, zůstávat čistý.

Pán  Ježíš  přijde,  proto  se  nenechejme
svázat a zabrzdit v životě hříchem, nevyře-
šenými vztahy. Naopak žijme pro Něj. Kéž
i skrze nás se mohou lidé dovědět o tom,
že je Bůh tak miloval, že i pro ně dal svého
jediného Syna.

Přeji Vám, bratři a sestry, Boží požehnání.

David Sláma

Vánoční zamyšlení
Světlo Světa

1  Na  počátku  bylo  Slovo,  to  Slovo  bylo
u Boha, to Slovo byl Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.

3 Všechno povstalo  skrze ně a bez něho
nepovstalo nic, co jest.

4 V něm byl život a život byl světlo lidí.

5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohlti-
la.

6 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.

7  Ten  přišel  proto,  aby  vydal  svědectví
o tom  světle,  aby  všichni  uvěřili  skrze
něho.

8 Jan sám nebyl
tím  světlem,  ale
přišel,  aby  o tom
světle vydal svě-
dectví.

9 Bylo tu pravé svět-
lo,  které  osvěcuje  kaž-
dého člověka; to přicházelo

do   světa.

10 Na světě byl,  svět  skrze něj  povstal,
ale svět ho nepoznal.

11 Přišel do svého vlastního, ale jeho
vlastní ho nepřijali.

12  Těm pak,  kteří  ho  přijali
a věří v jeho jméno, dal moc
stát se Božími dětmi.

13  Ti  se  nenarodili,  jen
jako  se  rodí  lidé,
jako  děti  pozem-
ských  otců,  nýbrž
se narodili z Boha.
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14  A Slovo  se  stalo  tělem  a přebývalo
mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu,
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný
milosti a pravdy.

15 Jan o něm vydal svědectví a volal: "To
je  ten,  o němž  jsem  řekl:  Přichází  za
mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než
já."

16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my
všichni milostí za milostí.

17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, mi-
lost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený
Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm
řekl.

Ev. Jana 1,1-18 

Pokud dva lidé mluví o tomtéž, neznamená
to  ještě,  že  k tomu  musí  nutně  užívat
stejných slov. Každý z nás, totiž zcela při-
rozeně, aniž bychom sledovali nějaké po-
stranní  úmysly,  zdůrazňujeme  to,  co  za-
ujalo nás, co nás oslovilo a co my považu-
jeme za důležité.

I v samotném Písmu, o kterém věříme, že
bylo  inspirováno  jedním  Božím  Duchem,
nacházíme vedle sebe často různé popisy
stejných událostí, zaznamenané vždy z ji-
ného úhlu pohledu a s jinými důrazy. Čtyři
novozákonní  evangelia  jsou  toho  jasným
důkazem. To co se zdálo důležité Matou-
šovi,  zmínil  Lukáš  třeba  jen  v jednom
verši, to co zaujalo Marka, Jan třeba vůbec
nezapsal. A přece vše, co jimi bylo dohro-
mady  zapsáno,  je  tu  proto,  abychom  si
z toho  vytvořili  souhrnný  obraz  o životě
Pána  Ježíše,  tak  abychom jím  mohli  být
formováni  a vychováváni.  A to,  že  jeden
evangelista  používal  takový  slohový  styl
a druhý onaký, to že jeden psal aramejsky
a další  lépe či  hůře řecky,  to už zde ne-
hraje tak důležitou roli.

Naopak, zjišťujeme, že všechna ta různost
a rozmanitost  Božího  stvoření,  lidský  ro-
zum  nevyjímaje,  je  tu  stvořena  k Božím
plánům a k Boží oslavě a může spolu i při
vší  té  různosti  tvořit  úžasnou  harmonii,

aniž by k tomu bylo zapotřebí nutit někoho
k uniformitě.

Řečeno srozumitelně,  jednota Božího Du-
cha není o tom, že budeme všichni stejní,
že  na  všechno budeme mít  stejný  názor
a že se na všem shodneme, jednota Boží-
ho Ducha je o tom, že všichni a za každých
okolností a ze vší síly mezi sebou chceme
hledat ony harmonické souzvuky jinak růz-
ných a svébytných tónů, které složeny do
akordů  a melodií  vytváří  něco  úžasného
a oslovujícího.  A to,  že  existují  takové
kombinace  tónů,  které  se  prostě  nedají
hrát  dohromady,  ještě  neznamená,  že
pokud  se  nechají  zaznít  za  sebou,
nemohou vytvořit krásnou melodii.

Ale  vraťme se zpět  k našemu textu.  Víte
o Janovi se má obecně za to, že ve svém
evangeliu  pominul  vánoční  události,  že
s tím životopisem Pána Ježíše  začal  jaksi
od prostředku. To co Matouš či Lukáš tak
citlivě a romanticky vypravují o hvězdách,
o pastýřích, o mudrcích o jesličkách, jako-
by Jan úplně pominul a nepovažoval za tak
důležité.

Možná  v tom  hraje  roli  i to,  že  jeho
evangelium  je  adresováno  především
křesťanům z řeckého prostředí, kterým až
tak moc neříkají takové věci jako, že Ježíš
byl  z rodu  Davidova,  a že  se  narodil
v jakémsi městečku Betlémě. Přesto jsem
přesvědčen,  že  Jan  tyto  události  zazna-
menal hlouběji, i když pravda trochu jinak
než  ostatní.  Tam,  kde  ostatní  mají  celou
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kapitolu, stačí jemu jedna věta:

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi.“

Samozřejmě,  že  bez  Matouše  a Lukáše
bychom tomu nerozuměli,  ale  na druhou
stranu teprve Jan tím dává příběhu o naro-
zení Pána Ježíše smysl a filosofický rozměr.
Ano,  můžeme  si  kreslit  a zdobit  ty  naše
betlémky a adventní věnce, ale pokud nám
ve vánocích uniká to,  co  v nich vidí  Jan,
zůstávají pro nás jen prázdným symbolem.
Možná krásným a romantickým symbolem,
ale prázdným…

Zvěst vánoc, to je prostě víc, než že se jen
narodilo  dítě,  nad  kterým  zářila  hvězda,
a kterému zpívali  andělé.  Zvěst  vánoc  je
především poselství o tom, že je tu jakýsi
hlubší Boží plán a záměr s člověkem i s ce-
lým  světem.  A nutno  poznamenat,  že
evangelista Jan při objasňování tohoto zá-
měru  nezačíná  někde  v půlce,  jak  by  se
zdálo, ale naopak úplně na počátku:

„Na  počátku  bylo  Slovo,  to  Slovo  bylo
u Boha, to Slovo byl Bůh.“

- Proč je to vlastně tak důležité, co bylo na
počátku? Proč o tom odjakživa diskutují fi-
losofové?  Proč  se  tím  do  nekonečna  za-
bývají i dnešní vědci?

Odpověď je docela jednoduchá, většina lid-
ských kultur vždy považovala to,  co bylo
dříve, tedy to starší, za (alespoň do jisté
míry)  nadřazené  tomu  co  bylo  později,
tedy tomu co je mladší. A z toho Jan vy-
chází.  Prokáže-li  se  totiž,  že  něco  bylo
úplně  na  počátku,  pak  to  dozajista  zna-
mená obrovskou a nezpochybnitelnou au-
toritu.

A o to tu jde! Jan potřebuje ukázat, nebo
dokonce dokázat,  že Pán Ježíš  Kristus tu
byl už od úplného počátku a že mu tudíž
ona  veškerá  autorita  bez  výhrad  náleží.
Kdyby  psal  o Betlémě,  o nemluvňátku
v plenkách, mohli by se jeho nezasvěcení
posluchači domnívat, že Ježíš Kristus je tu

někým novým, že je to jen obyčejný žid,
který se před padesáti lety narodil,  a teď
by  to  tady  chtěl  všechno  změnit.  A ta-
kových tu už bylo a ještě bude. Jenže Jan
chce hned v úvodu dát svým posluchačům
na srozuměnou, kým ve skutečnosti Ježíš
Kristus je a jaké místo mu už od počátku
patří.

A v tomto  smyslu  je  posléze  toto  Janovo
svědectví  důležité  i pro  židy.  Vždyť  ony
Ježíšovi  radikální  myšlenky,  které  mnohé
tak  pobouřili  a popudili,  nejsou  v Božím
Slově něčím novým. To Slovo, všechna ta
slůvka a ideje, tu už přece byly od počát-
ku,  avšak  v plnosti  zjeveny  jsou  člověku
teprve teď.

„Boha  nikdy  nikdo  neviděl;  ale  jednoro-
zený Syn,  který  je v náruči  Otcově,  nám
o něm řekl.“

Ano,  člověk  jménem Ježíš  Nazaretský  se
narodil  za  časů  Heroda  v židovském
městečku Betlémě, pro někoho byl rozto-
milým nemluvňátkem, pro jiné rebelem či
geniálním  reformátorem,  lidé  ho  znali
a hodnotili. Ale Ježíš Kristus jako Boží Syn,
je ten kdo tu byl od počátku, ten skrze ně-
hož bylo všechno stvořeno, ten jenž všech-
no oživil a řídí, a který je nad tím vším svr-
chovaným Pánem. Jen spojení těchto dvou
pohledů nám dává pravdivě nahlédnout na
to, kým Ježíš ve skutečnosti je.

Upřeme-li  Ježíšovi to nejdůležitější - totiž
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jeho Božství, zbude nám z něho jen bez-
mocný  Ježíšek,  který  se  sice  může  stát
a stává symbolem humanity a dobré vůle,
nikoliv však svrchovaným Pánem a Králem
schopným měnit běh dějin.

Proto je Božství Ježíše Krista pro Jana dů-
ležitější  než  krása  andělského  chóru,
a proto  také  evangelista  Jan  pokračuje
ve své argumentaci:

„V něm byl život a život byl světlo lidí. To
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. …
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby
o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé
světlo, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo do světa.„

Víte,  to  romantické  nadšení  z adventu
a vánoc člověku moc dlouho nevydrží. Sta-
čí posunout se z role dítěte, které dostává
dárky,  do role  rodiče,  který  na ně horko
těžko vydělává,  a je po romantice.  To co
mě ale na vánocích stále oslovuje, a sku-
tečně silně oslovuje – jinak bych je možná
ani nemusel mít - to je právě to poselství
Světla!

Zvláště  v tomto  ročním  období,  kdy  je
většinu dne tma, mlha či soumrak, k nám
totiž  světlo  promlouvá  daleko  zřetelněji
než kdy jindy. A my také více než kdy jin-
dy prožíváme tu dětskou radost ze všech
těch světel, světélek a nejrůznějších bliká-
tek, kterými se to v této době kolem nás
všude hemží. V tom se ti původní křesťan-
ští  misionáři,  když  vánoce  vymýšleli,

opravdu  trefili.  Ta  atmosféra  světel  totiž
zásadním  způsobem  umocňuje  ono
vánoční poselství světla…

Vše nás to vede k otázce, co vlastně dělá
světlo  světlem?  Stává  se  světlo  světlem
tím, že ho vidíme a nebo je jím už dávno
před tím???

Odpověď je více než jednoduchá. Stačí za-
dívat se ke hvězdám. Onen úzký paprsek
světla, který právě teď vidím, letěl k zemi
tisíce možná miliony let. Když byl od země
4 000 světelných let,  vyšel  Abraham z Ur
Chaldejských,  když  byl  od  země  2 000
světelných let narodil  se v Betlémě Ježíš,
když byl od země 30 světelných let, naro-
dil  jsem se já,  a dnes ten samý paprsek
dopadl do mého oka, a já jsem skrze něj
prohlédl… Ano statisíce světelných let, ne-
představitelné vzdálenosti, cesta tmou, tím
vším světlo té hvězdy prošlo, ale ta tma ho
nepohltila!  A právě tohle je  přesný obraz
Ježíšova poslání…

Vždyť už to, že se Ježíš narodil v noci je
samo o sobě velice silným symbolem. Pro-
rok Izajáš říká:

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké
světlo  a nad  těmi,  kdo  sídlí  v zemi  šeré
smrti, zazáří světlo.“

Tak  jako  nám betlémská hvězda ukazuje
a vede nás na místo, kde spočívá židovský
král,  tak  nám  Pán  Ježíš  Kristus  ukazuje
a vede nás ke svému nebeskému Otci, tam
na ten počátek, k pramenu života a světla.

Tma,  to  je  vyjádření  smrti  a oddělení
od Boha, naopak světlo je vyjádřením pra-
mene života a spojení  Bohem. Ti  kdo tá-
pou ve tmě, mohou zle ublížit sobě i ostat-
ním,  mají  obvykle  problém  porozumět
tomu,  co  je  obklopuje,  jsou  podezíraví
a bojácní.  Protože  tma  plodí  depresi
a smrt!  Naproti  tomu  ti,  kteří  chodí  ve
světle,  mají  dostatečně  včas  informaci
o nebezpečí  a nemusí  se  tak  bát  o bez-
pečnost svých kroků. Světlo jim také dává
životodárnou  sílu  a energii,  se  světlem
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mají smysl a cíl. Proto je zpráva o světle,
dobrou  zprávou,  evangeliem  naděje  pro
všechny tápající ve tmě!

Jan mluví o pravém světle, které osvěcuje
každého  člověka;  a které  přicházelo  do
světa skrze Pána Ježíše… Ne všichni však
toto světlo vidí.

Když někdo ve tmě rozsvítí svíčku a vy ji
nevidíte, může to mít jen dva důvody. Jste
buď  slepí  a nebo  spíte.  A to  oboje  je
v duchovní rovině práce Satana. Ježíš Kris-
tus je totiž tak jasným světlem, že nemůže
být nikým pominut.  Každý i v tom nejza-
padlejším koutě,  i na  tom nejnižším stu-
pínku  společenského  žebříčku  by  neměl
problém toto světlo rozpoznat a přijmout.
Jenže, je tu Satan, jehož jméno bylo pů-
vodně Lucifer tj. Světlonoš, který se tomu-
to  světlu  zpronevěřil,  a byl  sražen  do
temnoty.  A on  nechce,  aby  lidé  viděli  to
světlo,  které  je  osvěcuje,  proto  zaslepil
jejich mysl, proto je uspává svými planými
sliby,  aby  neprohlédli,  aby  neviděli  a aby
se neobrátili, a tak aby zahynuli ve svých
vinách a hříších!

A právě to je hlavní důvod, proč to Světlo,
ač  tak  úžasné,  plné  milosti  a pravdy
nenalezlo  do  těchto  dnů  na  tomto  světě
patřičnou odezvu. Lidé si totiž více zami-
lovali tmu, protože jejich skutky byly zlé!

„Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní
ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří
v jeho jméno, dal moc stát se Božími dět-
mi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,
jako děti pozemských otců, nýbrž se naro-
dili z Boha.“

Může  se  to  zdát  absurdní,  ale  lidé  dnes
v duchovním slova smyslu hynou a přitom
pomoc mají doslova nadosah ruky. Je snad
možné,  aby  někdo  zemřel  žízní  metr  od
pramene živé vody a nebo aby někdo ze-
mřel hlady na dosah stolu hojnosti. Žel je
to  možné,  protože  je  tu  nad  tím  vším,
možná mnohým nepochopitelně, postaven
princip svobody. Pro každého je tu svoboda

to Světlo, Život,  Milost a Pravdu přijmout
a nebo  odmítnout!  Přijmutí  toho  světla
znamená  přijmutí  života,  tedy  nové
narození.  Odmítnutí  znamená setrvání  ve
slepotě  a ve  smrti.  Rozhodnout  musíme
každý sám za sebe!

Pro  mnoho  lidí  je  to  rozhodnutí  zásadní,
které může od začátku změnit jejich život.
Pro nás, kteří jsme toto rozhodnutí již uči-
nili,  je  to  otázka  každodenní  obnovy
životodárného  napojení.  Protože  ztrácí-
me-li se, ztrácí se mnohé kolem nás v té
samé tmě, ze které jsme byli vysvobozeni.

A protože  nemám,  jak  jinak  bych  nám
všem v tomto svobodném rozhodování po-
mohl, chtěl bych vám závěrem dát takový
malý návrh na zpestření vánoc, ze kterého
by  se  mohl  časem  stát  takový  užitečný
vánoční zvyk, a to bez rozdílu pro všechny,
pro věřící i pro nevěřící, pro ty kdo říkají,
že  je  to  pro  ně moc  složité,  že  tomuhle
prostě nerozumí…

Až budete sedět u vánočního stolu, zkuste
alespoň na deset minut zhasnout všechny
ty světla a světýlka, zatemnit okna, a pře-
mýšlet o tom jak ztracení jsme bez milosti
světla,  mluvte  o tom  spolu  vzájemně
i s Pánem Bohem, o tom jak se v té  tmě
cítíte a jak se těšíte na světlo… a pak za-
palte jednu svíčku, nechte své oči pomalu
procitnout,  při  té  svíčce  si  otevřete  Bibli
a čtěte třeba tam, kde jsme si jí společně
četli dneska a naslouchejte tomuto Janovu
poselství.  Jsem  přesvědčen,  že  to  co
prožijete, bude to pravé vánoční evangeli-
um,  a že  to  bude  ta  správná náplast  na
všechny ty vánoční stresy, bolavá záda od
úklidu a návalů v Kauflandu.

Dost možná, že v tom malém světle svíčky
uvidíte  něco  málo  z toho  velkého  Světla,
o kterém jsme tu dnes mluvili.

Přeji  vám požehnané a samotným Pánem
Bohem prosvícené vánoce…

CB Praha 2
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Zamyšlení na pokračování
Jan Amos Komenský

Přemyšlování o dokonalosti
křesťanské,

kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém
ukazuje, Duchem svým vnitř vnuká a ji

v nich, k nevypravitelnému jejich potěšení
rozličnými odpornými věcmi rozněcuje

a k plnosti přivodí.

Pokračování z min. čísla.

KAPITOLA VII.

O pokorném nemoci snášení.

Pravdať  jest,  nemoci  bez  bolesti,  trápení
a teskností  nebývají;  ale  člověk  pobožný
soudě  to,  že  jednou  stalé  Boží  vyrčení,
prach jsi a v prach se obrátíš, neproměni-
tedlné  zůstati  musí,  též  že  rozbořením
tohoto  zemského  stánku  Bůh  příbytek
věčný  vzdělati  strojí  (2.  Kor.  5,  1.),  ne-
chává  Pána  Boha,  aby  dělal,  jak  chce,
stavěl,  bořil  a zase stavěl  dlé libosti.  Též
rozjímaje pobožný člověk, že užitečné nám
jest,  ruku Boží  časem na sobě cítiti,  aby
trpělivost naše zkušována byla, a že cokoli
Pán Bůh při vyvolených svých koná, s jis-
tým  uvážením  a pro  jisté  příčiny  koná,
nabývá potěšení u prostřed bídy své, tělo
i duši  svou  v mocnou  Boží  ruku  ode-
vzdávaje. A když tak daleko přijde člověk,
tedy,  ač  tělo  jest  mdlé,  duch  však  silen
bývá, a lépe jest tak člověku, nežli kdyby
zdráv jsa, v rozmařilosti a bujnosti těla po-
staven byl.

KAPITOLA VIII.

O dobrovolném  chudoby  podstupová-
ní.

Pozbytí  statku,  buď  že  od  samého  Boha
skrze oheň a povodeň, aneb z Božího do-
puštění od lidí skrze okradení a obloupení
přichází, dvoje bývá.

Někdy odejme Pán Bůh z zámožnosti naší
částku  nějakou  a částky  nechá,  tak  že
ještě  máme nač  živi  býti.  A v té  příhodě
pobožný  člověk  dostatečné  příčiny  k kor-
moucení se nemá, nýbrž má příčinu, aby
Pánu Bohu za zachování  ostatku  děkoval

a rád byl, že hojnosti a zbytku, kterýž by
snad jemu byl  škoditi  mohl,  zbaven jest.
Nad to  má pamatovati,  že  všickni  všeho
světa statkové a nábytkové Boží jsou, a on
jich  půjčuje,  komu  chce,  a béře  zase,
komu chce; a to že na jeho dobré líbez-
nosti záleží. Jakož pak obyčejně, když po-
božní na jeho výstrahu (žalm 62, 11.) za-
pomínajíce,  srdce  k statku  přikládati
a v svém jmění se sobě zalibovati počínají
(poněvadž by to začátkem zlého býti moh-
lo),  je  odjímá.  Pevně  tedy  tomu  věřiti
máme, že co se koli s námi i statečky naši-
mi děje, všechno od nestižitedlné Božské
prozřetedlnosti  pochází,  kterýž  nám  náš
oddíl pěkně, prozřetedlně odkrojuje a před
nás klade; co pak nadbývá, to ujímá, aby
nám neškodilo. Ó oblíbení hodná moudrost
Boží!

Někdy pak dopouští Pán Bůh, že někdo do
konce o všecko přichází, a holé ruce jemu
zůstávají. V jakéž příhodě dokonale milující
Pána  Boha  duše  sobě  myslí,  že  on
spravedlivý  Bůh  jest  a toho  jistotně  své
zvláštní  příčiny,  bychom my jich pak ne-
znali, míti musí, poněvadž on lépe, co by
nám k dobrému bylo, ví a toho šetří, nežli
my sami. A tak dověřujíc se jemu, že on tu
jemu něco k spasení nápomocného obmýš-
lí,  dává  jemu  čest  a s Jobem  (kterémuž
všecken statek a všecky dítky jednoho dne
a brzy potom všecko zdraví  odjato)  říká:
Hospodin dal,  Hospodin vzal,  jméno jeho
buď  pochváleno.  Takovou  udatnou  mysl
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měl také svatý Pavel, kterýž řekl (Fil. 4):
Já  umím  hojnost  míti  i nouzi  trpěti,
nasycen býti i lačněti; všecko mohu v tom,
kterýž  mne  posiluje,  Kristus.  Rozvažuje
sobě  i to,  že  sám  Kristus  na  světě  byv
neměl,  kde  by  hlavu  sklonil,  a vypravuje
osmero  blahoslavenství,  chudé  hned
napřed  postavil,  chudé  totiž  v sobě
a bohaté v Bohu. Odkudž sobě rozjímá, že
ochuzení to jeho zevnitřní na spasení jeho
nic mu neuškodí, nýbrž napomůže. Strany
pak těla věří tomu, že Pán Bůh stejně tak
mocný  jest  a zůstává  k chování  jeho  jak
prvé, a když jemu zanechal života, žeť mu
přidá  pokrm  a tělu  oděv,  poněvadž  řekl:
Nikoli nenechám tě, aniž tě opustím (žid.
13). Těší se takový pobožný člověk, že, ač
mu statek odešel, Bůh však, kterýž statky
rozdává,  a kterýž  ptáky  nebeské  krmí
a kvítí  polní  odívá a kterýž proroka skrze
krkavce  krmiti  dal  a též  jej  bez  pokrmu
čtyřidceti  dní  zdržoval,  a kterýž  vdově
v kbelci mouky přispořil, aby jí neubývalo,
a kterýž pěti chleby pět tisíc lidu nakrmil,
ten  že  neodešel,  ale  při  něm  zůstává.
Připomíná  sobě  i to,  že  ne  v rozhojnění
statku život  něčí  záleží  (jakž Kristus  Pán
dí, Luk. 12), a že ne chléb a víno, ovšem
ne peníze člověka zdržují, ale slovo jeho,
totiž požehnání, vycházející z úst jeho.

Ty všecky věci když u sebe nábožně rozjí-
má  milující  Boha  duše,  přichází
k upokojení a užívá při svém kusu chleba
a truňku vody více dobré mysli,  než svět
při velikém svém zboží, a Boží požehnání jí
neopouští.

KAPITOLA IX.

O trpělivém  potracení  milých  přátel
a siroby snášení.

Nejdražší na světě klenot že jest věrný pří-
tel,  i pohané  říkali,  i Sirach  tvrdí,  i sám
skutek ukazuje; zvláště pak manželé sebe
upřímě milující, kteříž jedno srdce ve dvou
tělích  nosí.  A protož stráta  milého přítele
jest  nad  jiné  stráty  těžší,  a když  manžel
jeden od druhého skrze smrt odtržen bývá,
tak  to  bývá,  jako  by  srdce  na  dvé
roztrženo  bylo.  Zámutek  takový  smrti  se
rovná,  nýbrž  často  nad  smrt

nesnesitedlnější  bývá.  A zvláště  ještě,
když  malé  a neodchované  dítečky  před
rukama jsou, na něž kdykoli pozůstávající
z manželů  pobožných  pohlédne,  srdce  se
mu žalostí  zalévá. Ale což činiti? I tuť se
vůle člověka vůli  Boží podkloňovati musí;
poněvadž on nechce než sám všemi věcmi
vládnouti; kdo uložení jeho odolá? K tomu
chce  sám  nade  všecko  milován  býti,
a vedlé toho věci ty, kteréž nám někdy nad
příliš  milé  jsou,  a víc,  než  sluší,  na  nich
zakládáme,  béře  preč  a klade  v stranu,
abychom  se  museli  láskou  a důvěrností
k němu  samému  navrátiti.  Duše  tedy,
osvícená,  když i v té věci  Pán Bůh soudy
své  koná  a ji  zarmucuje,  ránu  a bolest
svou jako z ruky Boží přijímati má trpělivě
a ji  sobě  tím  polehčovati,  že  ač  milý
a věrný  přítel  odešel,  Bůh  však,
nejvěrnější a nejplatnější přítel (jehož také
raději míti jest povinna než všecky lidi), že
živ zůstává.

Ale aby taková z osiření pocházející žalost
přílišná nebyla (zvláště když by nenadále
přišla),  časně  se  k ní  strojiti  sluší.  A to
dvojím způsobem:

Jedno, mysliti na to často, že se ta příhoda
státi  může,  poněvadž  v světě  nic  oby-
čejnějšího není, jako aby jedni od druhých
mřeli.  Kdo  tedy  milého  přítele  má,  věřiti
musí, že jej má sobě od Boha propůjčené-
ho, jenž ho zase povolati může, kdy chce,
a vůle  jeho  (jenž  jest  vždycky  svatá
a spravedlivá) státi se musí.

Potom,  potřebí  s milým  přítelem  takové
přátelství učiniti, kteréhož by ani smrt zru-
šiti  nemohla,  jmenovitě  přátelství
duchovní,  kteréž  více  v spojení  srdcí
v Bohu nežli těla záleží. Tím zajisté způso-
bem smrt  ne  tak  bude  boleti,  poněvadž
svazek  přátelství  nepřerušený  zůstane,
a přítel příteli neodejde, než toliko ho tam,
kdež se zase spatří  a v plnějším milování
na věky věků s sebou budou, předejde. Toť
jest,  což  Duch  svatý  poroučí,  aby  se
křesťané  příčinou  těch,  kteříž  zesnuli,
nermoutili  jako  pohané,  kteříž  naděje
nemají (1. Tes. 4,).

Takovými  myšleními  máme  se  v čas  za-
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chystávati,  a bude  nám  snáze  žalost
a bolest pro smrt milých našich přemáhati,
když  srdce  naše  v Bohu  nejpřednějšího

svého  pokoje  a odpočinutí  hledati
a požívati bude.

Pokračování příště

Z Bratrské jednoty baptistů
Informace Výkonného výboru

BJB č. 5/2016

1. Informace z jednání VV dne 21. lis-
topadu 2016

VV projednal aktuální informace ze sborů,
zejména z návštěv  br.  předsedy:  Liberec,
Sokolov,  Lovosice,  Kladno,  Sbor  neslyší-
cích, Plzeň, Žatec a Blansko. V souvislosti
se sborem v Blansku informoval br. před-
seda, že byl tímto sborem zvolen za kaza-
tele a nastoupí do služby od ledna 2017.

VV se zabýval jednáním RZS v Brně, kdy
kladně  zhodnotil  dopolední  jednání,  ale
s rozpaky  se  pozastavil  nad  formou  od-
polední diskuze. Zabýval se také výrokem
br. kazatele Koukala, že praktikovanou ho-
mosexualitu nepovažuje za hřích. VV tento
postoj považuje za neakceptovatelný a za
hranicí toho, co lze považovat za jiné poro-
zumění  Písmu,  a proto  bude  jednat  se
staršovstvem pankráckého sboru.

Br. Jackanič informoval o koncilu EBF, který
se konal v září v Tallinnu. Kromě programu
koncilu proběhlo několik osobních setkání
se zástupci jednotlivých jednot a organiza-
cí.  Dostali  jsme  nabídku  br.  Pietera
Kalkmana ohledně vyslání misijních skupin
do  sborů  BJB,  v případě  zájmu  o další
informace  mohou  sbory  kontaktovat  br.
Jackaniče.

Dne 21. října se uskutečnilo setkání VV se
staršovstvem  jabloneckého  sboru.  Jablo-
nečtí ujistili  VV, že uskutečněnou ordinaci
kazatele  Petra  Bači  považují  za
vnitrosborovou záležitost a neočekávají její
uznání jako ordinaci kazatele BJB.

Br. Kern se zúčastnil jednání školské rady
Dorkas a informoval o kritickém počtu stu-
dentů  na  škole  (aktuálně  31,  optimální
stav je více než 40). Další osud školy bude

záležet na počtu studentů v nových roční-
cích,  při  ukončení  studia  třetího  ročníku
a menšímu  počtu  přihlášených  se  může
škola dostat do finanční krize.

VV  projednal  dotaz  ze  sboru  v Kladně
ohledně dalšího možného pracovního úvaz-
ku a získání dotace. Sbor si podle názoru
VV může požádat o další úvazek a tato žá-
dost bude posouzena. VV však prostřednic-
tvím br. Šípa žádá o vysvětlení prohlášení
při  přijímání  nového  sboru,  že  o další
úvazek žádat nebudou. 

VV projednal zprávu o předběžném hospo-
daření kanceláře se mzdovými prostředky
a odsouhlasil odměnu ve výši jednoho mě-
síčního platu zaměstnanců kanceláře.

VV  dále  odsouhlasil  sociální  příspěvky
kazatelům  a pracovníkům  sborů  pobírají-
cích dotace ve výši 10 000 Kč z přebytku
dotací,  dále  pak  ve  stejné  výši  pra-
covníkům  sborů  nepobírajících  dotace
z podpůrného fondu a podle pravidel  fon-
dovního hospodaření vánoční příspěvek ve
výši  6 600  Kč  kazatelům  v důchodu
a vdovám po kazatelích.

Br.  Novosad  informoval o setkání v Brně,
které  vzešlo  z iniciativy  misijního  odboru
a o aktivitách na podporu zakládání nových
sborů.  O dalších  projektech  (školení
a vzdělávání  zakladatelů sborů,  tábor pro
dorostence a vyhledávání dalších zájemců
o zakládání  sborů)  bude  VV  průběžně
informován.

VV schválil  podporu  pro  sbor  v Kraslicích
ve výši 15 000 Kč z daru Čsl.  Baptistické
jednoty pro práci s menšinami. Sbor vyu-
žije prostředky pro podporu svých aktivit
v rámci  služby  Royal  Rangers  a dětského
klubu, kde jsou převážně romské děti.

Br.  Jackanič informoval o nástupu nového
pracovníka pro Odbor mládeže na poloviční
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úvazek  od  1.  listopadu  2016  na  dobu
jednoho roku. Na základě doporučení Rady
ODM byl  Odborem mládeže  na  lovosické
konferenci pro tuto službu zvolen br. Jor-
dan Haller.

VV schválil příspěvek 500 Kč pro účastníky
z řad  členů  BJB,  kteří  se  přihlásí  na
Evangelikální  fórum,  které  v únoru  2017
pořádá ČEA a ETS. Částku bude zpětně vy-
placena  v hotovosti  všem  přihlášeným,
kteří se zaregistrují a sami si uhradí konfe-
renční poplatek ve výši podle termínu při-
hlášení.

VV  odsouhlasil  dotaci  pro  sbor  BJB  ve
Vikýřovicích  v souvislosti  s nástupem
nového kazatele.

2. Krizový fond a vyhlášení sbírky

VV  vyhlašuje v návaznosti  na  návštěvu
skupiny  bratří  ze  sborů  BJB  na  Ukrajině
mimořádnou  sbírku  na  pomoc  bap-
tistickému sboru Lysyčansku a uvolňuje
pro  tento  účel  z krizového  fondu  částku
100 000  Kč  jako  zálohu.  Výtěžek  sbírky
bude  rozdělen  na  dvě  části,  přičemž
polovina  by  směřovala  na  potravinové
a hygienické  balíčky  pro  potřebné,
a polovina  by  byla  na  podporu  sboru  při
stavbě nové modlitby. Modlitebna se nyní
nachází  ve  fázi  hrubé  stavby  a stále
rostoucí  sbor  se  musí  scházet
v provizorních  podmínkách  na  několika
místech.  Sbírka  bude  probíhat  do  31.
ledna  2017.  K výsledné  částce  bude
připočtena  také  sbírka  z konference
mládeže,  na které se na pomoc Ukrajině
vybrala již částka 21 100 Kč.

Na  základě  žádostí  schválil  VV  také  tyto
další výdaje z krizového fondu (již bez vy-
hlášení sbírky):

2 000  euro  bude  poskytnuto  tureckému
baptistickému sboru v Samsunu na podpo-
ru sociálně potřebných formou zaměstnání
při stavbě nové modlitebny. Sbor je zapo-
jen do pomoci uprchlíkům ve svém městě,
a tímto způsobem může zapojit  do práce
ty, pro které by se jinde nenašlo uplatnění.

50 000 Kč jako finanční pomoc Kachinské
baptistické konvenci (Kachin state - menši-
nový  stát  v rámci  Barmy)  pro  vnitřní
uprchlíky, kteří aktuálně prchají před nási-
lím  a napětím  ve  své  zemi  a jsou  v péči
místních  sborů.  Částka  bude  připočtena
k výsledku sbírky, která na tyto účely pro-
bíhá v našich barmských sborech.

20 000 Kč na vánoční balíčky pro ukrajin-
ské  děti.  Balíčky  budou  distribuovány  ve
spolupráci  s Ukrajinskou  baptistickou
jednotou na okupovaných územích Ukraji-
ny.

3. Informace z Kanceláře VV

Obdrželi  jsme  nabídku  z Kanadské  bap-
tistické  misie  ohledně  vyslání  týmu  pra-
covníků v létě 2017. Jednalo by se o 15ti
člennou  skupinu  dospělých  a mládežníků
v termínu 25. srpna - 3. září 2017. Sbory,
které  by  měli  zájem o spolupráci  s tímto
týmem (výuka angličtiny, pomoc při rekon-
strukcích,  příměstský  tábor,  misijní  práce
ve městě) mohou kontaktovat kancelář VV
a to nejpozději do konce prosince.

V minulém týdnu vám byla na sbory zaslá-
na Slova života 2017 službou GLS. Kontak-
tujte  prosím  kancelář  VV  v případě,  že
vámi objednaná Slova života 2017 nebyla
doručena,  nebo  byla  doručena  v jiném
množství.  Faktury  za  Slova  života  2017
vám byly předány na RZS v Brně. Připomí-
náme jejich úhradu.

V kanceláři VV jsou stále k dispozici Slova
života  2017  ve  větším formátu,  za  cenu
130 Kč.

Prosíme  o potvrzení  objednávky  časopisu
Rozsévač na příští rok nejpozději do konce
listopadu. V případě, že se neozvete, bu-
deme  počítat  pro  váš  sbor  se  stejným
množstvím jako na tento rok. Cena před-
platného zůstává stejná jako minulý rok,
tzn. 370 Kč. Ale zvyšuje se cena poštovné-
ho na 102 Kč na osobu. Celkem tedy každý
jednotlivec  zaplatí  472  Kč.  Časopis  bude
mít  nově  11  čísel,  přibude  bonusové
prázdninové vydání.  Stále  platí,  že úplně
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noví předplatitelé mají 50% slevu.

Kalendář akcí BJB na rok 2017

22. dubna 2017:
Sjezd delegátů BJB Praha

29. dubna 2017 – 1. května 2017:
Pobyt rodin

5. – 7.  května 2017:

Konference sester (Karlovy Vary)

30. května 2017 - 1. června 2017:
Kurz kazatelů (centrum Immanuel)

27. - 29. října 2017:
Konference mládeže

4. listopadu 2017:
Rada zástupců sborů

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

Oprava
V květnovém čísle z roku 2015 byl uveden seznam kazatelů a laických pracovníků sboru
v seriálu o historii našeho sboru. Ze seznamu nedopatřením vypadl br. Jan Kvasnička.
Omlouváme se.

Modlitební předměty 
• za nemocné, 
• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za staršovstvo a jejich službu,
• za br. kazatele a jeho službu,
• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,
• za Klub dobré naděje,
• za celou církev, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Oznámení 
• 24. prosince 2016 v 15 hodin – Služba dětí na Štědrý den
• 26. prosince 2016 v 18 hodin – Vánoční koncert
• 31. prosince 2016 v 18 hodin – Silvestrovské shromáždění
• 1. ledna 2017 v 10 hodin – Novoroční shromáždění
• 8. - 15. ledna 2017 vždy v 18 hodin (v Neděli v 16 hodin) – Alianční týden modli-

teb
• 20. ledna 2017 v 18 hodin v modlitebně Československé církve husitské v Chebu

Ekumencký týden modliteb

Narozeniny a výročí
 Křivánek Milan 1. prosinec
 Jelínková Barbora 4. prosinec
 Křivánek Adolf 7. prosinec
 Nemethová Marie 8. prosinec
 Táborská Alžběta 8. prosinec
 Boháček Václav 29. prosinec
 Bulíková Kristýna 29. prosinec
 Hrůzová Jana 31. prosinec

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.
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prosinec 2016 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Program na prosinec 2016 
Čtvrtek 1. prosinec 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 1. prosinec 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  2. prosinec 2016 17:00 Modlitební chvíle
Pátek  2. prosinec 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 3. prosinec 2016 18:00 Mládež

Neděle  4. prosinec 2016 9:00 2. adventní Neděle Modlitební: ses. Lucie Růžičková
 Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 4. prosinec 2016 16:00 2. adventní Neděle Kázání: br. Gothard Novák

Středa 7. prosinec 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 8. prosinec 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  9. prosinec 2016 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 9. prosinec 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 10. prosinec 2016 16:30 Dorost 
Sobota 10. prosinec 2016 18:00 Mládež

Neděle 11. prosinec 2016 9:00 3. adventní Neděle Modlitební: br. Alois Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 11. prosinec 2016 16:00 3. adventní Neděle Kázání: br. David Sláma
Neděle 11. prosinec 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 14. prosinec 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 15. prosinec 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  16. prosinec 2016 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  16. prosinec 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 17. prosinec 2016 16:30 Dorost 
Sobota 17. prosinec 2016 18:00 Mládež

Neděle 18. prosinec 2016 9:00 4. adventní Neděle Večeře Páně: br. František Eliáš
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 18. prosinec 2016 16:00 4. adventní Neděle Kázání: br. David Sláma

Středa 21. prosinec 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 22. prosinec 2016 17:00 Klub dobré naděje

Sobota 24. prosinec 2016 15:00 Štědrý den - Služba dětí

Neděle 25. prosinec 2016 9:30 1. svátek vánoční Modlitební: br. Štěpán Kovařík
 Kázání: br. Alois Sauer  

Pondělí26. prosinec 2016 9:30 2. svátek vánoční Modlitební: br. Ferdinand Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Sobota 31. prosinec 2016 18:00 Silvestr

Neděle 1. leden 2017 10:00 Nový rok Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu prosinec 2016

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9
hodin a v 16 hodin:
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz
íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 4. prosince 2016. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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