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Slovo kazatele
„Všechnu  svou  starost
vložte na Něj, neboť Mu
na vás záleží.“ 1 Pt 5,7

Milí bratři a sestry,

každý  máme  mnoho
starostí,  každý  den.
Toto Boží  slovo je jako
balzám  na  naše  usta-

rané duše: Bůh sám nás vybízí, abychom
všechny starosti vložili na Boha. Důvod pro
toto povzbuzení  je  také nádherný:  neboť
Mu na vás záleží. Bůh je neskutečně dob-
rý,  starostlivý  Otec,  skutečně Mu na nás
záleží. Nebojme se proto své starosti vklá-
dat  na  Něj  a  nevláčet  se,  netrápit  se
s nimi.

Bůh je  také mocný,  On ty starosti  může
vyřešit.

Pán  Ježíš  také  říká,  abychom si  nedělali
starosti – o jídlo, pití, oblékání (Mt 6,25-
30).  Vyzývá  nás,  abychom  důvěřovali

Bohu, že se o nás ve všech těchto věcech
postará a abychom na první místo zájmu
dali Jeho věci: „hledejte nejprve Boží krá-
lovství  a  jeho  spravedlnost  a  všechno
ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

Důvěřujme Bohu v celém novém roce, že
se o nás postará, každou starost vkládej-
me na Něj. Nezaměřujme svůj život, vše-
chen svůj zájem a svou energii na pozem-
ské věci. Ať to není vše, o co nám v životě
jde.  Na  prvním  místě  usilujme,  aby  Pán
Ježíš vládl  v našem životě – abychom se
nechali  měnit,  abychom  Ho  pouštěli  do
svého rozhodování, přemýšlení. Aby naším
zájmem bylo to, aby Pán Ježíš vládl v živo-
tech  i  dalších  lidí,  abychom se  modlili  a
svědčili tak, jak nás Bůh povede. Abychom
svědčili  svým životem lidem v práci,  sou-
sedům,  abychom  byli  solí  a  světlem.
A abychom očekávali příchod Pána Ježíše.

Přeju Vám všem Boží sílu, milost a požeh-
nání v novém roce.

David Sláma

Novoroční hesla
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Sbor: „Zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.“ Lukáš 8:39

Staršovstvo: „Váš učitel je jeden, KRISTUS.“ Matouš 23:10

Dorost: Ježíš  řekl:  "Pokoj  vám.  Jako  mne  poslal  Otec,  tak  já  posílám vás."
Jan 20:21

Mužský pěvecký sbor: „Ježíš, Boží Syn, všem, kteří ho poslouchají, stal se pů-
vodcem věčné spásy.“ Židům 5:7-9

Mládež: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před
svým Otcem v nebi.“ Matouš 10:32

Skupinka  sester: „Nenávist  vyvolává  sváry,  kdežto  láska  přikrývá  všechna
přestoupení.“ Přísloví 10:12

Malá besídka: „Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vy-
svobodí.“ 1. Samuelova 7:3

Velká besídka: Toto praví Hospodin:"Má spása se už přiblížila, už se zjevuje má
spravedlnost." Izajáš 56:1

Klub dobré naděje: „Přikloňte se srdcem k Hospodinu, Bohu.“ Jozue 24:23

Novoroční zamyšlení
Novoroční kázání

Žalm 1

Celé  Boží  slovo  je  inspirováno  Duchem
svatým  a  má  nám  co  říci.  Kdybychom
chtěli číst a rozebírat jenom knihu Žalmů,
potřebovali  bychom na to,  abychom z  ní
něco vyčerpali, několik let. Proč jsou Žal-
my zvláštní biblickou knihou? 

Celé  Písmo  kromě  Žalmů  mluví  o  nás,
kdežto Žalmy za nás. Vyjadřují to, co Boží
lidé - zpěváci, kněží, králové - prožívali, co
si přivlastňovali a co sdělovali. V Žalmech
je vyjádřena všeobecná zkušenost Božích
dětí, jejich radost i žal, nadšení i prohry,
oslavu  i  pokání,  vítězství  i  deprese.  Tyto
písně a modlitby v sobě zahrnují všechny
stránky  života  věřícího  člověka.  Máme-li
citlivý vnitřní sluch, každá z nich někdy vy-
jadřuje to, co prožíváme my, co aktuálně
cítíme, situaci, v níž se právě nacházíme.
Smíme si proto Žalmy přivlastnit,  a když
prožíváme  těžké  chvíle,  čerpat  z  nich
od Hospodina povzbuzení a pomoc. Mluvil
jsem s  některými  lidmi,  kteří  v  minulém
roce  procházeli  těžkostmi.  Všichni  mi

potvrdili,  že  je  nejvíce  posilovaly  Žalmy.
Vyjadřovaly  totiž  to,  co  právě  prožívali.
Proto  si,  bratři  a  sestry,  můžeme Žalmy
přivlastnit a ztotožnit se s nimi, přestože je
vyslovil  někdo jiný.  Pán Bůh přece inspi-
roval  žalmisty,  aby  vyjádřili  i  naši  zku-
šenost. Oblak svědků, který šel před námi,
zpíval.  Tito svědci  vyzpívali  i  naše písně.
Proto dnes otevíráme tuto knihu a zastaví-
me se hned u 1. žalmu.

Nejdříve bych se vás chtěl, bratři a sestry,
zeptat,  jestli  máte  rádi  černou  a  bílou
barvu.  Kdybychom  se  přenesli  o  50  let
zpět, zřejmě bychom tehdy ve shromáždě-
ní nenašli muže, který by neměl černý ob-
lek  a  bílou  košili.  Dnešní  doba  je  jiná,
přesto  se  však  domnívám,  že  tyto  dvě
barvy vždycky budou moderní. V luxusních
obchodech málokdy chybí modely s kombi-
nací černé a bílé. Co však platí  v oblasti
módy,  neplatí  v  jiných  oblastech.  Např.
černobílé  hodnocení  politické  situace  by
zřejmě  nebylo  objektivní.  Zcela  jistě  by
nebylo  správné,  kdybychom  takto  viděli
příčiny rozdělení naší země. Češi říkávají:
“Mohou  za  to  ti  nacionalističtí  Slováci!”
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Slovák  si  myslí:  “Ti  tvrdohlaví  Češi  nás
nechtěli.” Uvědomujeme si, že pravda leží
někde  mezi  tím.  Opustili  jsme  černobílé
televizory - jakápak zelená tráva, když se
nám na obrazovce jevila jako šedá! Možná
že neopustíme černobílé tiskárny, protože
na  barevné  nemáme  dost  finančních
prostředků.

Jak  je  tomu  s  naším  hodnocením  života
lidí? Vezměme si např. takový rozvod. Jed-
na skupina bude tvrdit: “Mohla za to žena.”
Druhá skupina namítne: “Muž je vinen.” A
co  oblast  morálky?  Lidé  rádi  hodnotí
poklesky druhých. Jeden řekne: “Zachoval
se naprosto špatně.” Druhému se zdá, že
tomu tak není. Obecně platí, že černobílé
vidění a hodnocení je zjednodušené, zkres-
lené a mnohdy nespravedlivé.

Otevřeme-li  Žalm 1, možná budeme pře-
kvapeni. Pán Bůh má totiž černobílé vidění.
Ukazuje nám pouze dvě cesty. Když nako-
nec zhodnotí život každého člověka, budou
existovat  jenom dvě  kategorie.  V  Božích
očích je člověk buď strom, nebo pleva; buď
jde cestou záchrany, anebo do záhuby. Nic
mezi tím neexistuje, žádná střední cesta.
První  žalm  nezná  šedou  zónu,  pouze
“černé” nebo “bílé”. Proto nás nesmírně za-
jímá, podle čeho náš dobrý a milostivý Bůh
dělí lidi do zmíněných dvou skupin. Podle
vztahu člověka k  němu!  Spravedliví  mají
k Hospodinu  dobrý  vztah,  bezbožní  ne-
správný. Vezměte si, bratři a sestry, Nový
zákon. I tam dochází k rozdělení do dvou
skupin. Kristův kříž dělí všechny lidi na ty,
kteří  jsou  spaseni,  a  na  nespasené,  na
spravedlivé  a  bezbožné.  Žádná  neutrální
skupina před  Bohem neexistuje.  Žalm 1.
vyjadřuje kontrast mezi Božím člověkem a
bezbožníkem.  Vidíme  v  něm  Boží  moud-
rost,  který  se  projevuje  ve  třech  ob-
lastech:  měřítka  života,  podle  nichž  do-
chází k rozdělení lidí, kvalita života a cíle
života.

I. Měřítka života (v. 1-2)

Měřítka rozhodují o tom, co je dobré a co
zlé. Bez nich se neobejdeme. Víte, že např.
v  Paříži  existuje  ústav,  kde  se  nachází

nejpřesnější  metr  na  zeměkouli?  Po-
třebujeme  měřidla  na  zjištění  množství
mléka,  masa,  másla.  Užíváme  jich  v
mnoha oblastech. Dokonce, i když zkouší-
me boty. Také na to, co se smí a nesmí,
používáme měřítka, třeba mnohdy podvě-
domě.

První kontrast mezi člověkem spravedlivým
a bezbožným jsou měřítka, která tyto dvě
kategorie  používají.  Jak  velký  rozdíl  je
mezi  nimi!  Co  slouží  jako  měřítko  pro
bezbožníka?  Podle  čeho  se  řídí  a  co  ho
ovlivňuje?  První  verš  říká,  že  bezbožný
člověk se řídí radami svévolníků, stojí  na
cestě  hříšníků  a  sedává  s  posměvači.
Měřítkem  jeho  života  jsou  názory  jiných
lidí, kteří se řídí svou vůlí, ne Boží. Žije bez
Boha, a tudíž se staví proti Bohu. Příkla-
dem a vzorem jsou pro něho hříšníci, tedy
ti, kdo jsou ovládáni a motivováni hříchem,
posměvači  a cynikové,  kteří  se posmívají
tomu, co je správné a dobré. Názory, jež
přijímá, příklady, které následuje, a spole-
čenství, v němž našel zalíbení, to vše ho
zařazuje mezi bezbožné.

Čím je ovlivněna oblast jeho myšlení? Pře-
bírá názory svého okolí, svých přátel a drží
se toho, co je právě v módě, co poví ta či
ona populární osobnost, co naposled viděl
v televizi. Takový člověk neuznává nějaká
objektivní morální pravidla. Mírou všeho je
on sám a názory jeho okolí.

Co ovlivňuje jeho chování? Dělá to, co dru-
zí - opičí se. Jde s davem, žije jako člen
stáda. Za vzor si bere hříšné lidi bez mo-
rálních zábran. Myslí účelově a dělá, co se
mu zachce, ne to, co je správné.

Jakou společnost má v oblibě? Společnost
posměvačů.  Kam ho to  láká? Kde se cítí
dobře? V prostředí,  kde je vše dovoleno.
Čistota,  mírnost  a  slušnost  jsou  směšné.
Vulgárnost, nemravnost a nevázanost jsou
tolerovány, ba akceptovány.

U bezbožných lidí jsou tedy hlavními měřít-
ky:

 názory okolí,
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 příklady světa,

 společnost posměvačů.

Nyní  se  zamysleme  nad  měřítky  lidí
spravedlivých,  jejichž  reprezentantem  je
blahoslavený muž. Kdo to je? Nejde o je-
dince,  který  stále  prožívá  pocit  štěstí.
Jedná se o označení objektivního stavu, že
Bůh ho pokládá za blahoslaveného. Spočí-
vá na něm Boží přízeň a požehnání. Proč?
Protože  tento  člověk  má  správný  vztah
k Bohu a odmítá jít s davem, nechce být
členem  stáda,  opouští  rady  bezbožníků,
příklady hříšných a společenství posměva-
čů. Má úplně jiná měřítka, o nichž se píše
ve 2. verši: oblíbil si Hospodinův zákon a
rozjímá nad ním ve dne i v noci. Jde snad
o  nějakého  kazatele  Božího  slova?  Ne,
o blahoslaveného muže.

Co  je  tedy  měřítkem  jeho  života?  Podle
čeho rozhoduje, co je správné a co ne? Vi-
díme, že za směrodatný považuje Hospodi-
nův  zákon.  Když  Bible  mluví  o  Hospodi-
nově zákonu, nemyslí tím pouze Desatero,
ale  celé  Písmo,  kde  Bůh  zjevil  svou  vůli
o tom, co je správné a co ne. Tam nachází-
me absolutní, objektivní a závazná pravidla
pro své jednání. Zmíněný spravedlivý muž
přilnul  k  Božímu  zjevení  celým  srdcem,
protože díky němu ví, jak má žít, co si pře-
je jeho Pán. Přijal  Boží  slovo jako jediné
správné, dobré a závazné morální měřítko
pro  svůj  život  a  dennodenně  o  něm
uvažuje. Neptá se, co si  myslí  jeho okolí
nebo většina, ale jak se Pán postaví k jeho
jednání. Neklade si otázku, co je pro něho
výhodné  a  co  mu  přinese  materiální
prospěch,  ale  co  je  správné podle  Boha.
Normou  se  pro  něho  stal  Bůh  a  jeho
zjevení  v  Bibli.  Blahoslaveným  se  stal
proto, že nedal na hlas tohoto světa.

První  kontrast  nacházíme  mezi  měřítky
života,  mezi  měřítky  chování.  Kontrast
mezi subjektivním (správné je to, co se líbí
mně  nebo  co  mi  doporučí  či  nedoporučí
druzí)  a  objektivním  (Boží  vůle  zjevená
v Bibli, která se nemění).

Ke které skupině patříš  ty? Jaká měřítka
používáš? Každý do některé z těchto dvou

skupin patříme. Ptej se: Co ovlivňuje tvé
chování? Co usměrňuje tvé myšlení? Podle
čeho se v životě rozhoduješ? Podle Boha a
jeho vůle, anebo podle světa a jeho názo-
rů?  Podle  Bible,  nebo  podle  bulvárních
plátků? Máme jen dvě možnosti: buď ná-
zory světa, nebo Boží vůli.  Buď následuji
většinu,  anebo  příklad  osamělého  Ježíše
Krista.  Buď  miluji  společenství  rouhačů,
nebo Boží  lid.  Přijmu-li  radu bezbožných,
budu také následovat jejich příkladu. Nelze
říci:  “Já  jim  chci  pomoci,  proto  budu
s nimi!”  Boží  slovo nás nabádá,  abychom
se  od  nich  oddělili,  ať  chodí  do  kostela
nebo  ne.  Když  přijmu  Boží  vůli,  budu
jednat podle příkladu Ježíše Krista a skon-
čím ve společenství spravedlivých.

II. Kvalita života (v. 3-4)

Zde Pán Bůh používá dva obrazy z přírody:
strom a plevy. Musíme si připomenout, jak
tenkrát  sklízeli  úrodu.  Svezené  obilí  se
většinou mlátilo ručně, takže vznikla směs
zrna a plev. Tu pak provívali,  takže těžší
zrno padalo na zem a lehčí plevy odnášel
vítr  pryč.  Žalmista tady hovoří  o  velkých
kontrastech:

 strom má život, plevy jsou mrtvé,

 strom má kořeny, plevy ne,

 strom má stabilitu, takže jím vítr ne-
pohne tak snadno, kdežto plevy jsou
mu zcela vydány napospas,

 strom  má  zdroj  výživy,  plevy  jsou
suché,

 strom přináší užitek, plevy jsou bez-
cenné.

Kdybychom se  zamysleli  pouze  nad  jeho
kořeny,  dospěli  bychom  postupně  až  ke
smyslu svého lidství. Kde jsou naše koře-
ny? Kde máme svůj původ? V Pánu Bohu.
On  si  přál,  aby  všichni  lidé  byli  jako
stromy,  které  jsou  zakořeněné  v  něm.
Život  spravedlivého člověka je  zakořeněn
v Bohu, jenž mu dává pevnost a stabilitu,
poskytuje osvěžení a vodu, dává příležitost
být  užitečný,  z  něho  pochází  výživa  a
vnitřní obnova. Být zakořeněn v Bohu - to
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je  celé  tajemství  kvality  života.  Bezbožní
jsou  bez  kořenů,  bez  bytostného  spojení
s Bohem  jako  Stvořitelem  a  Spasitelem,
což  vysvětluje  neutěšenost  jejich  života.
Jsou jako plevy.

Jaká je kvalita našeho života? Co charakte-
rizuje  tebe?  Strom,  nebo  pleva?  Voda,
nebo  vítr?  Život,  nebo  smrt?  Plodnost,
nebo  neužitečnost?  Stálost,  nebo  nestá-
lost?

Není  zde  Písmo v  rozporu  s  našimi  zku-
šenostmi? Vzpomeňme na boháče a Laza-
ra. Bohabojnému Lazarovi se nedařilo a byl
nemocný, zatímco boháč si dobře žil. Autor
73.  žalmu při  pohledu na bezstarostný a
úspěšný  život  bezbožníka  málem  sešel
z Boží cesty. I my někdy na základě svých
zkušeností  zapochybujeme  a  klademe  si
otázku:  “Je  tomu  opravdu  tak,  že  se
spravedlivému  daří  a  nespravedlivému
ne?”  Potkáváme přece  tolik  lidí,  kteří  na
Boha  vůbec  nemyslí,  a  jak  se  jim  daří!
Jsou bohatí,  zdraví,  děti  úspěšně studují,
všechno jim klape a jde jako po másle. Jak
si to máme vysvětlit? Bratři a sestry, za-
mysleme  se  nad  mírou  štěstí.  Jedná  se
o štěstí  momentální,  nebo  trvalé?  Jde
o štěstí na 20 či 40 let, z něhož těží jedna
nebo dvě generace, anebo štěstí věčné pro
všechny generace?

Ukažme  si  to  na  příkladu  housenky  a
motýla. Housenka leze po větvích, ochutná
z každého lístku na stromě a myslí si, že je
svobodná  a  nejšťastnější  na  světě.  Neví
však, co to znamená být motýlem. Motýl
však není vázán na jeden strom - může lé-
tat a těšit se ze své svobody. Na kontrastu
mezi motýlem a housenkou můžeme lépe
pochopit rozdíl mezi svobodou spravedlivé-
ho a bezbožného člověka. Podobný rozdíl
existuje  mezi  štěstím  křesťana,  které
zdánlivě  nemusí  vypadat  jako  štěstí,  a
štěstím  bezbožníka.  Větší  radost  je  být
motýlem než housenkou. Vědět o štěstí a
radosti  motýlů  je  důležité.  Někteří
bezbožní lidé jsou šťastní a spokojení jen
proto,  že  nikdy  nepoznali  život  spraved-
livého člověka, štěstí z poznání Boha a od-

puštění hříchů. Dočasnost jejich štěstí jim
zabránila podívat se na štěstí věčné. Bible
říká:  “Jen počkej,  až  se zvedne vítr.  Ten
odhalí  rozdíl  mezi  štěstím  jedněch  a
štěstím druhých, mezi zakořeněným a vy-
kořeněným člověkem.” A vítr přichází.

III. Cíle života (v. 5-6)

Zmíněné dvě různé cesty nemají společný
cíl. Cesta bezbožných vede do záhuby, cí-
lem spravedlivých je záchrana. Když zavě-
je vítr Božího soudu, ukáže se, co obstojí.
Mnozí bezbožní dnes ve svých očích obsto-
jí. Nekradou, nesmilní, nezabíjejí, možná i
chodí do kostela. Hospodin je bude hodno-
tit podle svých měřítek. Proč nám Bůh dal
Bibli?  Aby  nám  ukázal,  podle  čeho  nás
bude  soudit.  Nebyl  by  spravedlivý  a  ne-
jednal by férově, kdyby nám neoznámil, na
základě jakých kritérií nás bude posuzovat.
Pokud  se  bezbožný  zde  na  zemi  nebude
kát ze svých hříchů, odejde ze společenství
spravedlivých a připojí  se ke společenství
posměvačů.

Lidé neradi slyší o pekle. To jen faráři jím
straší!  Nikdo  však  o  pekle  nemluvil  více
než Boží  Syn, vtělená Boží  láska. Nevěra
v peklo  neznamená,  že  peklo  neexistuje.
Lidé se ptají: “Jak může milující Bůh poslat
někoho do pekla?” Ujišťuji vás, že milující
Bůh  nikoho  do  pekla  neposílá,  lidé  tam
jdou z vlastní vůle. Bůh respektuje, když
se rozhodneš žít bez něho, a to nejen na
zemi, ale i ve věčnosti. Peklo je stav věčné
oddělenosti od Boha. Když ti na zemi Bůh
překážel,  když  ti  bez  něho  bylo  dobře,
když  ses  obešel  bez  jeho  měřítek  a  bez
kvality jeho života, bylo by pro tebe hroz-
ným trápením, kdybys měl věčnost proží-
vat ve světě, kde je Bůh, kterého jsi neměl
rád! Člověk se rozhoduje a volí si sám. Na
co sis nezvykl na zemi, nemůžeš chtít ve
věčnosti. Bezbožný volá k Bohu jenom ve
chvílích  nejvyšší  nouze,  kdy je  mu zle  a
má  strach.  Jelikož  však  nečinil  pokání,
jakmile pomine příčina úzkosti, vše se vra-
cí  do  starých  kolejí.  Je  zvyklý  na  hřích,
proto ani nemůže být s Bohem. Jaké trá-
pení! Bůh ti takové trápení nechce dopřát.
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Proto  ve  věčnosti  budeme  v  takové
společnosti, jakou jsme si zvolili na zemi.
Vybral  sis  společnost  kritiků,  rebelů  a
posměvačů? Pán Bůh ti dopřeje, abys v ní
mohl  trávit  i  svou  věčnost.  Zvolil  sis
společenství  Božího  lidu?  Pán  Bůh  ti  je
dopřeje i ve věčnosti.

Kde  se  na  zemi  cítíš  nejlépe?  V  jaké
společnosti? Mezi bezbožnými, nebo upro-
střed  Božího  lidu?  Bůh  respektuje  roz-
hodnutí  člověka  a  peklo  je  vyjádřením
tohoto  jeho  respektu.  Mezi  časností  a
věčností zavane vítr - Boží soud. Na něm
bezbožní lidé poznají  svůj  omyl.  Peklo je
stav  mučivých  výčitek,  kdy  se  nedá  nic
změnit. Teď to ještě možné je.

Boží soud potvrdí rozdělení zde na zemi –
Hospodin  zná  cestu  spravedlivých.  Zna-
mená to, že on se o své děti stará, pečuje
o ně, vede tě do věčnosti. Chápeme, proč
spravedlivý  dojde  svého  cíle?  Protože  se
Bůh o něho stará. Kdyby měl spravedlivý
spoléhat jen sám na sebe, kdo ví, jak by to
dopadlo. Bůh se však postará. V Pánu Ježí-
ši  Kristu, našem Spasiteli,  vidíme, jak se
Bůh postaral o lidi, kteří se rozhodli použí-
vat  Božích měřítek.  Kristus  se stal  jejich
spravedlností, vykoupením i posvěcením.

Lidé říkávají: “Konec dobrý - všechno dob-

ré.” Já bych dnes chtěl prohlásit: “Věčnost
dobrá  -  všechno dobré.”  U  plev  je  tomu
naopak: “Konec špatný – všechno špatné.”
Věčnost špatná - všechno špatné. “Kdyby
člověk celý svět získal, a svou duši ztratil,
co mu to prospěje?” říká Ježíš. Bratři a se-
stry, na začátku letošního roku jsme kon-
frontováni s černobílým viděním. Můžeme
se proti tomu bouřit, může se nám to zdát
protivné a můžeme vymyslet něco, čím od-
mítneme Starý zákon... Odmítneme-li však
toto slovo,  popíráme i  Nový zákon.  Exis-
tuje jen široká a úzká cesta, dav a Ježíš.
Mnoho je těch, kdo jdou do zahynutí. Do
které  skupiny patříš?  Už sis,  milý  příteli,
vybral?  Důležitá  volba,  protože  její  dů-
sledky sahají až do věčnosti. Bůh nemá zá-
jem  na  tvém  odsouzení.  Zve  tě,  abys
prošel úzkou bránou. Úzká je proto, abys
prošel  sám,  bez  svých  příbuzných  a  bez
toho,  co  máš.  Líbí  se  mi  obraz  z  Cesty
křesťana, že přes úzkou branku se poutník
nemohl  protáhnout,  protože  měl  batoh.
Ano, břemeno hříchu musíš složit u kříže,
abys mohl vejít do Božího království. Odlož
hřích,  odpor  vůči  Bohu  a  lidem...  To  je
cesta,  která  končí  ve  věčnosti.  Všichni
jsme pozváni k věčnému životu s Bohem.
Budeme tam skutečně všichni? Amen.

Stanislav Stebel

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 X.

O  udatném  a  veselém  protivenství
podnikání.

K  tomu  pak  Božímu  nás  na  světě
nemocmi, chudobou a sirobou podlé příčin

navštěvování  přistupuje toto horší  téměř,
že kdož jsme z počtu věřících, musíme od
ďábla  a  zlých  lidí  velikou  nenávist,
posměchy,  úklady,  vypovídání,  vyhánění,
vězení,  cti  odjímání  a  co  podobného
snášeti, často se i v loupež zubům jejich a
na ohavnou smrt dostávajíce.  Ale kdož v
tom pravého osvícení a potěšení žádá, ten
přede  všemi  věcmi  tuto  předivnou  a
neomylnou reguli  v  paměti  míti  musí,  že
cesta k nebi vedoucí  úzká a brána těsná
vyměřená jest a taková zůstati musí, a že
to  jednou  stalé,  neproměnitedlné,
přemoudré Baží uložení a nařízení jest, aby
se  skrze  mnohá  ssoužení  do  království
jeho vcházelo.
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Což tedy proti tomu činiti? Jak sobě jinou k
dokonalosti  cestu,  nežli  ji  Pán Bůh zřídil,
začíti?  Zřetedlně  nám,  výslovně  a  beze
všeho okolkování pověděl Kristus Pán: Kdo
za ním jíti chce, aby vzal na sebe kříž (Mar.
8,  34.);  a  že  služebník  nemusí  býti
šťastnější  nad  Pána  svého  (Jan.  15,).  A
protož,  kdo za Kristem do nebe chceme,
musíme rezolucí vzíti na odpornosti nedba-
ti, nýbrž je udatně, přiď co přiď, podnikati.
Nebo to jest naše věřících, heslo, to barva
nebeského  dvoru,  slzy  a  krev  pro  čest
Pána svého vylévati a bíliti roucha svá ve
krvi  Beránkově  (Zjev.  19,).  Protož  dí:
Blahoslaveni,  kteříž  protivenství  trpí  pro
spravedlnost; radujte se a veselte se, nebo
odplata vaše hojná jest v nebesích (Mat.
5,).

Mezi  tím k čemu jest,  nepřátel  těch,  byť
oni  jakkoli  rozlíceni  byli,  příliš  se  báti?
Strachu jejich nebojte se, dí svatý Petr, ani
se kormuťte, ale Pána Boha posvěcujte v
srdcích svých (1. Petr. 3,). Ale jakž se ne-
báti, dí tělo, strachu jejich? Oni jsou zůřiví,
a co sobě v mysl vezmou, mocně všecko
konající? Na to Kristus odpovídá: Nebojte
se těch, kteříž mordují tělo a dále nemají,
co by učinili (Luk. 12,).

Mordují pak tělo, když jim Pán Bůh dopus-
tí; když nedopustí, nemohou zamordovati.
Nebo on má i vrabce v počtu (nerci-li vy-
volené své), aby mu bez vůle jeho žádný
nezahynul.  Nebojtež  se  tedy,  dí  Kristus,
mnohých vrabců větší a lepší jste vy (Mat,
10). Ačkoli tedy ďábel a svět, pravda jest,

svého nenechají a po nás proto, že jsme
jim trn v očích, pásti nepřestanou; ale vž-
dyť  my  máme  potěšení,  že  Spasitel  náš
svět  přemohl  a nám doufati  poručil,  že i
my v něm přemůžeme, a že on ve mdlobě
naší svou sílu prokazovati chce. Nechť se
tedy svět se všemi ďábly z pekla bouří, bez
vůle však Boží na nás nic míti  nemohou.
Nebo se nám Bůh zavázal, že nás neopus-
tí,  ani  nad možnost pokoušeti  dopustí;  a
víme,  že  umí  i  skrze  mořské  hlubiny
suchou nohou lid svůj provésti.  Víme, že
umí  nepřátely,  když  Elizea  jímati  chtějí,
slepotou,  aby  ho  nepoznali,  raniti.  Víme,
že umí, když Eliáše jímati chtějí, ohněm z
nebe na  ně házeti  a  je  zžírati.  Víme,  že
umí,  když  Krista  neb  jeho  oudy  jímati
chtějí,  nazpět  k  zemi  porážeti.  Víme,  že
Pavla umí z Damašku, by přes zeď v koši
bylo,  vyvésti.  Víme,  že  Petra  umí,  zraze
okovy,  z  žaláře  vytrhnouti.  Víme,  že  i  u
prostřed  ohnivé  peci  ctitele  své  bez
poškvrny  zachovati  umí.  Summou,  kde
lidských  postředků  nestačuje,  že  on  na
tisíce  ještě  prostředků  má  svých  k
zachování  a  vysvobození.  Truc  ďáblu  a
všechněm holomkům jeho, aby nám přes
Boží vůli nětco učiniti mohli; truc, aby nás
najíti mohli, když se u Boha skrýváme a k
stínu  jeho  útočiště  béřeme.  Pročež  se
aklamávají  zřejmě ti,  jenž duši  mou chtí
zkaziti, zpívá David v žalmu 63.

K tomu vidí se to z příkladů zřetedlně, že
P. B. upřímým svým ctitelům takových od-
porností divně polehčuje a nésti pomáhá,
tak  že  jim  to  ne  nějak  trpce,  ale  libě  a
sladce přichází; jakž o apoštolích napsáno,
že  zmrskáni  byvše  šli  a  radovali  se,  že
hodni učiněni jsou trpěti pro jméno Pána
Ježíše (Skut. 5,). A tuť se plní, což v oné
pobožné písni zpíváme: Míloť pro tě (Kris-
te) plakati, nadto se radovati (L. 7).

Nadto ví se jistotně, že protivenství taková
vyvoleným Božím k veliké platnosti bývají,
poněvadž  skrze  ně  vira  jejich  a  k  Bohu
trpělivost, nýbrž i láska, naděje, horlivost
a všecky jiné ctnosti jako brusem nějakým
znamenitě zostřeny bývají, a spasení jejich
(nad něž člověku křesťanu ani v nebi ani
na zemi nic  milejšího býti  nemá) velikou

7



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu leden 2017

pomoc  béře.  Protož  Písmo  dí:  Kdo  není
zkušen,  co umí? A příkladové toho tvrdí.
Kde  bychom  takových  svatých  vroucích
žalmů byli  nabrali,  kdyby David ve škole
kříže  nebyl  cvičen?  Kde  by  církev
křesťanská takových horlivých epištol, tak
mocných  k  vzdělání  pravdy  řečí  byla
nabrala, kdyby svatý Pavel nepřátelům, fa-
lešným bratřím, až i samému ďáblu k trýz-
nění  nebyl  podáván?  Podnesť  by  bez
mnohých znamenitých knih a spisů bylo, a
mnohé srdce bez nábožností zůstalo, kdy-
by zármutku a protivenství  nebylo.  Sum-
mou, co v církvi neb v nebi zvláštního býti
má, to zde útrpnostmi musí vypulerováno
býti.  A  protož  blahoslavení,  kteříž  kázní
Páně nepohrdají. Nebo ač kázeň přítomná
nezdá se býti  potěšená,  než smutná,  ale
potomť rozkošné ovoce přináší těm, kteříž
by pocvičeni byli (žid. 12,).

Nýbrž i  v časných věcech mnohým proti-
venství prospěla, příkladové jsou. že, kdo
jmenovitě pro Krista vyhnání, vypovědění,
opuštění přátel, odjetí statku, úřadu a po-
ctivosti dobrovolně podstupovali, Pán Bůh
jim  maličké  těch  věcí  opuštění  hojným
zase hned zde navrácením štědře vynahra-
dil,  tak  že  více  bezpečnosti,  svobody,
statku, slávy a poctivosti než kdy před tím
měli. Tak, hle, Pán Kristus své slovo plní:
Kdo  pro  mne  opustí  dům,  bratří,  sestry,
otce, matku, manželku, dítky, roli, vezme
stokrát víc, hned v životě tomto, a v bu-
doucím věku život věčný (Mark. 10,). Kdož
by tedy k vůli tomu Pánu něčeho oželeti se
neliknoval,  kterýž  tak  bohatě,  časně  i
věčně, škody nahražuje?

Naposledy, by pak i neměl člověk věřící z
smrti aneb jiných těch neřestí vytržen býti,
ale v nich zahynouti, což na tom? Draháť
jest  před  obličejem  Božím  smrt  svatých
jeho  (žalm  116).  A  zdaž  pak  pro  tento
život v Krista doufáme? Však bychom nej-
bídnější byli ze všech lidí (1. Kor. 15.,). Jin-
de, ó jinde jest odplata naše, kterouž nám
chová ten, kterýž nás před věky zamiloval,
Bůh;  k  níž  když  povolává,  buď  smrtí
prostou neb mučedlnickou, proč sobě neb
jiným toho záviděti?

Nepřichází  sic  bez  těžkosti  a  tesknosti
smrt,  vyhnání,  vypovědění  a  jiná  taková
trápení snášeti, ale člověk v milování Boha
ustavený  z  toho  se  vyrážeti  a  udatností
viry všecko přemáhati musí. Obého jest na
Davidovi příklad, kterýž vyhnán jsa a mi-
lostných služeb Božích, k nimž jindy s zá-
stupy plésajících do domu Božího chodíval,
byv zbaven tesklil přežalostně, až duši vy-
léval,  a  slzy  dnem  i  nocí  místo  pokrmu
maje, úpěl  a naříkal,  že se Bůh nad ním
zapomenul;  a  však  probrav  se,  takto  k
sobě  zase  mluvil:  Proč  jsi  smutná,  duše
má?  Proč  se  tak  kormoutíš  ve  mně?
Posečkej  na  Boha,  ještěť  já  vyznávati
budu, že on byl spasením mým, Bůh můj
(žal. 42 a 48).

Podobně  svatý  Pavel  do  Jeruzaléma  k
útrpnostem se ubíraje, s pláčem s bratřími
v Milétu se žehnaje, takto k nim mluvil: Aj,
já nyní sevřín jsa duchem beru se do Je-
ruzaléma nevěda, co mi se v něm státi má,
kromě že mi Duch svatý osvědčuje, že vě-
zení a ssoužení mne očekávají. Já však na
to nic nedbám, aniž jest mi tak drahá duše
má, jen abych běh svůj s radostí vykonal.
A když ho v Cesarei bratří prosili, aby do
Jeruzaléma nechodil, řekl: I co činíte, pla-
číce a trápíce duši mou? Však já netoliko
svázán býti,  ale  i  umříti  hotov  jsem pro
jméno Pána Ježíše (Skut. 20. a 21).

Sám Kristus  Pán,  cítě  nastávající  utrpení
svá, vzdychal a truchlil říkaje: Ach, jak jest
těžko,  dokud  se  nedokoná?  A  padaje  na
tvář  před  Otcem  svým,  prosil  tužebně,
jestli možné, aby ho kalich ten utrpení mi-
nul. A však sebrav se zase říkal: Ne jakž já
chci, ale jakž ty chceš, Otče můj, staň se
(Mat. 26, Luk. 22).

Pochválená  budiž  blahoslavená  Trojice,
Otec, Syn i Duch svatý, kterýž i jiným mu-
čedlníkům svým vítězství dává, mocí, silou
a udatností z výsosti je k veselému proti-
venství  pro  jméno  své  podnikání  daře,
Amen.

Summa tedy druhé té částky dokonalosti
křesťanské jest, Bohu z jeho řízení se ne-
vytahovati,  nýbrž jemu duši, tělo,  zdraví,
manželku, dítky, přátely, poctivost, statek,
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život i smrt a všecko v moc odevzdávati a
jej nad sebou a všemi věcmi svými plno-
mocným vladařem učiniti, tak aby člověk,
co se koli děje, že se řízením Božím dobře i
svatě děje a na všecko dobré vyjíti musí,
na  to  živ  jsa  i  umíraje  cele  věřil.  Blaze
těm, jenž moci i síly (zpívá David v žalmu
84) od tebe, Bože, v srdce nabyli, a přes
údolí  světa  jdouce,  po  tvých  cestách  s
ochotností  žízně,  hladu,  zhoubců,  zlosti  i
všech bíd se odvažujíce etc.

KAPITOLA XI.

O ustavičném o Bohu přemyšlování.

Z  plného  Boha  zamilování  a  jemu  se  se
vším všudy oddání jde se na třetí dokona-
losti stupeň, jenž slove ustavičné a libé s
Bohem se obírání. Nebo kde jest poklad, tu
jest  srdce, dí  Kristus Pán.  Kdoť tedy své
nejlepší dobré v Bohu zložené býti zná a
jemu také své nejlepší poklady, duši, tělo,
přátely v opatrování odevzdal, toho mysl,
není možné, než že často z těla vybíhá a s
těmi poklady a opatrovatelem jich Bohem
rozkošně se obírá. A toť jest nejvyšší zde
stupeň dokonalosti, se Pánem Bohem spo-
jenu býti a jako již v Bohu přebývati. Což
se dvojím způsobem děje: přemyšlováním
o něm a rozmlouváním s ním.

Přemyšlujeme  jako  poněkud  o  nepřítom-
ném;  poněvadž  ještě  vzdálený  zůstává
zraku našemu,  ještě  se nevidíme tváří  v
tvář. Rozmlouváme pak jako s přítomným,
proto že neviditedlně s námi jest. Oboje to
vyvolené duši sladké.

O  vzpomínání  na  Boha  David  dí:  Před-
stavuji  sobě  Hospodina  před  obličej  svůj
vždycky, a z té příčiny rozveselilo se srdce
mé,  a  zplésala  sláva  má (žalm 16).  On.
hle,  králem  byv,  těžké  na  sobě  práce  a
ustavičná zaměstknání maje, na Boha však
nezapomínal, nýbrž, jakž dí, jej sobě před
oči stavěl vždycky, a tím že se rozveselilo
srdce jeho.  Kdo  zajisté  vždycky mysl  při
věcech  zemských  drží,  má  kvaltování
hojně a potěšení málo, srdce plné roztrži-
tosti a nepokoje, aniž duchovní radosti co
zakusiti může. Dokonalý tedy člověk nejen
sobě  zvláštní  chvilky  k  přemyšlování  o
Pánu Bohu a jeho dobrotě obírá, ale i při

práci jakékoli od leckuds

příčinu vezma, na něj zpomíná. Ku příkla-
du: Počíná-li co mluviti, srdce mu hned při-
pomene; že tu Boží ucho poslouchá; pakli
činiti, oko Boží že se dívá. Jí-li neb pije-li,
rozpomíná se na budoucí v nebi rozkoše.
Postí-li  se, rozpomíná, že v nebi budeme
jako andělé Boží,  nepotřebující  pokrmu a
nápoje. Jest-li vesel s milými přátely, roz-
pomíná  se  na  budoucí  slavné  nebeské
tovaryšstvo. Vidí-li před sebou věrnou svou
manželku (neb manželka svého manžela),
již srdečně miluje, soudí z toho, jaká jest
láska  mezi  nebeským  ženichem  a  chotí
jeho církví. Pohlédne-li na své dítky milé,
rozjímá,  jak  nebeský  Otec  na  ty  jest
laskav, kteříž  v bázni  synovské před ním
kráčejí.

Nejraději  pak  nábožný  člověk  o  skutcích
Spasitele svého (kteříž jsou spasení a po-
těšení  našeho  základ)  přemýšlí,  odevšad
sobě opět přístup k tomu bera. Sedne-li k
stolu,  zpomíná,  jak  Spasitel  dobrovolnou
chudobu pro nás podstoupil, hlad i žízeň k
vyplacení lakotnosti naší. Pije-li, rozpomíná
se, jak Pán Ježíš krev svou vylil za nápoj
světu. Jí-li, rozpomíná se, jak Spasitel oc-
tem a žlučí napájín. Když se spáti klade,
klade sobě lůžko své za kříž Kristů, polštář
za trnovou korunu. Svlékaje neb oblékaje
se myslí, jak posměšně Spasiteli oděv jed-
nák zvláčín, jednák obláčín. A tak podobně
z  jiných  věcí  na  jiné  skutky  jeho  mysl
přenáší. V čemž lépe jest pobožné duši se
cvičiti,  nežli  to  tu  vypraviti.  A  tot  jest
vlastně s blahoslavenými oněmi panici ná-
sledovati Beránka, kamž by koli šel (Zjev.
14,).

A toť může člověk k dokonalosti se nesoucí
a  chvátající  vždycky  činiti,  poněvadž  od
Boha člověku srdce tak hbité jest dáno, že
v  jednom okamžení  z  nebe  na  zem a  z
země na nebe vznášeti se může. A jsou ta-
ková přemyšlování přenáramně potěšená,
nábožnost a vnitřní radost rozněcující. Kdo
tak ustavičně Pána Krista v paměti má, ten
našel  tu  drahou  perlu,  za  niž  by  rád
všecko, co má, dáti chtěl (Mat. 13,). Kdo
tak  Pána  Ježíše  v  srdci  nosi,  tomu  se
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všecken  svět  s  svou  slávou  a  rozkošemi
malý a špatný zdá, a zdá se sobě nad krá-
le, knížata a pány světa bohatší býti, a jest
v pravdě. Pobožný toho zkusiti může, jak
cviče  se  stále  v  takových  svatých  pře-
myšlováních,  srdce  živé  v  Bohu  bude,  a
jemu  nebeské  věci  sladnou;  a  jak  zase,
když zanedbá meditací aneb přemyšlování
svaté  některý  den,  všecko  při  něm
chladnouti a jemu se živého potěšení ne-

dostávati bude.

Ó  přesladký  Spasiteli,  Pane  Ježíši  Kriste,
vzdělejž sobě v nás svaté příbytky, ať srd-
ce naše vždycky s tebou a v tobě přebývá
a o tvé sladkosti, dobrotě a věrnosti rádo
přemýšlí,  dokavádž nepřijdeš, ó ty, jehož
tváří  v  tvář  spatřovati  žádostivi  jsme.
Amen, Pane Ježíši!

Pokračování příště

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 
• 8. leden 2017 – návštěva a služba předsedy VV br. Kerna

• 8. – 15. leden 2017 - Alianční týden modliteb (modlitby za děti): neděle od 16:00,
všední dny od 18:00 (součástí budou sbírky na potřeby sítě křesťanských učitelů,
konkrétně pak na fond Vzdělávání křesťanských učitelů)

• 20. leden 2017 – Ekumenický týden modliteb: modlitebna Československé církve 
husitské 

Narozeniny a výročí
 Urbánek Alois 4. leden
 Macková Žofie 6. leden
 Hrůza Rudolf 9. leden
 Eliášová Ráchel 10. leden
 Sauer Ferdinand 13. leden
 Kučerová Natálie 13. leden
 Hrůzová Sofie 14. leden
 Urbánková Alžběta 16. leden
 Kovařík František 21. leden
 Hrůza Alois 22. leden
 Kvasnička Jan ing 24. leden
 Sauer Alois (Reg.) 24. leden
 Eliáš Daniel 26. leden
 Sauerová Anna 27. leden

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.
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Program na leden 2017 

Neděle  1. leden 2017 10:00 Nový rok Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma

Středa 4. leden 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 5. leden 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  6. leden 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 6. leden 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 7. leden 2017 16:30 Dorost 
Sobota 7. leden 2017 18:00 Mládež

Neděle 8. leden 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. Milan Kern

Neděle 8. leden 2017 16:00 Alianční týden modliteb Kázání: br. David Sláma
Neděle 8. leden 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík 

Pondělí 9. leden 2017 18:00 Alianční týden modliteb

Úterý 10. leden 2017 18:00 Alianční týden modliteb

Středa 11. leden 2017 18:00 Alianční týden modliteb

Čtvrtek12. leden 2017 18:00 Alianční týden modliteb

Pátek  13. leden 2017 18:00 Alianční týden modliteb

Sobota 14. leden 2017 18:00 Alianční týden modliteb 

Neděle 15. leden 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Alois Sauer

Kázání: br. David Sláma
Neděle 15. leden 2017 14:00 Ženy Bible, ženy jako my – setkání sester
Neděle 15. leden 2017 16:00 Alianční týden modliteb

Středa 18. leden 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 19. leden 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  20. leden 2017 18:00 Ekumenický týden modliteb: modlitebna Československé 
církve husitské

Sobota 21. leden 2017 16:30 Dorost 
Sobota 21. leden 2017 18:00 Mládež

Neděle 22. leden 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Zuzka Boháčková
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 22. leden 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 22. leden 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Středa 25. leden 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 26. leden 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  27. leden 2017 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  27. leden 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 28. leden 2017 16:30 Dorost 
Sobota 28. leden 2017 18:00 Mládež

Neděle 29. leden 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Rudolf Hrůza
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 29. leden 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
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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 7. ledna 2017. 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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