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Slovo kazatele
V modlitbách neustáve-
jte. 1 Tes 5,17

Proste a bude vám dá-
no; hledejte a nalezne-
te;  tlučte  a  bude  vám
otevřeno. Mt 7,7

Milí bratři a sestry,

mohli jsme hned první týden v roce strávit
tím, že jsme hledali Boží tvář a milost na
modlitbách v rámci Aliančního týdne modli-
teb  –  za  velmi  důležitý  modlitební
předmět: za děti.

Chtěl bych nás povzbudit, abychom na děti
mysleli a modlili se za ně i dál během roku.
Když Vám Bůh děti  připomene, položí na
srdce, znovu na ně myslete na modlitbách.
Modleme se  za  výchovu  v rodinách,  Boží
moudrost a vedení pro rodiče a prarodiče.
Za láskyplné zázemí v rodinách a zvlášť za
otce,  aby  si  dělali  na  výchovu,  rodinu  a
děti  čas,  abychom  jako  rodiče  ukazovali
dětem na Pána a na život s Ním. Vyprošuj-
me pro děti  milost  obstát  v tlacích okolí,
vrstevníků  a  pokušení.  Za  to,  aby  byli

světlem ve školách.  Modleme se za děti,
které  ještě  neslyšely  evangelium  –  i
konkrétně za děti z našeho okolí (a jak jim
můžeme evangelium říct). Modleme se za
děti z dětských domovů, z misijního Klubu
dobré naděje ve sboru, za děti nemocné,
zneužívané,  nechtěné,  propadlé  alkoholu,
drogám… Modleme se za  pronásledované
děti ve světě a děti uprchlíků u nás, aby se
dokázaly  začlenit  do  společnosti.
Přimlouvejme se za výchovu dětí ve sboru,
v církvích, za děti v naší besídce, dorostu,
za ty, kdo je vyučují.

Předmětů je hodně. Možná nám Bůh připo-
mene ještě další věci, za které bychom se
mohli za děti modlit.

Modleme se také za to, abychom jako sbor
mohli být světlem našemu městu, jak jsme
si vytáhli verš pro tento rok. A buďme při-
pravení  nechat  se  Pánem Ježíšem použít
jako nástroje, aby i skrze nás mohl sloužit
tam, kde je to třeba.

Ať  Vás Bůh vede a žehná Vám v modlit-
bách  i  v uskutečňování  toho,  za  co  se
modlíme.

David Sláma

Zamyšlení
Duchovní boj

A tak,  bratří,  svou  sílu  hledejte  u Pána,
v jeho  veliké  moci.  Oblecte  plnou  Boží
zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svo-
dům. Nevedeme svůj boj proti lidským ne-
přátelům,  ale  proti  mocnostem,  silám
a všemu,  co  ovládá  tento  věk  tmy,  proti
nadzemským duchům zla. Ef 6, 10

Kdybychom tento text četli někde v latin-
ské  Americe,  v Asii  nebo  v Africe,

posluchači by s ním neměli problém. Čte-
me-li ho v Evropě, pak to vypadá tak tro-
chu jako pohádka. O jakých „nadzemských
duchách zla“ Pavel píše? Proti komu jiné-
mu, než proti lidem z masa a kostí vedeme
svůj  boj?  Nejlépe  je  pochopitelně  ne-
bojovat s nikým, ale když už to musí být,
pak  naši  nepřátelé  jsou  lidé,  nikoli
duchové,  mocnosti  nebo síly  někde v po-
větří. Mnoho lidí by namítlo, že i Češi věří
v nadpřirozený svět, protože mnoho Čechů
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i Evropanů  věští  z horoskopů,  používá
kouzelné  kameny  nebo  chodí  ke
kartářkám.  Náš  národ  v tomto  patří
dokonce  k nejvíce  praktikujícím v Evropě.
To sice ano, ale jedná se o pověry, o víru
v osud, nastavení hvězd, o astrologii. Pavel
zde  ale  hovoří  o jiné  dimenzi  zla.  Hovoří
o inteligentních  bytostech,  o mocnostech,
o něčem,  co  dokonce  ovládá  tento  věk.
Jako křesťané a jako církev tedy máme co
do  činění  s inteligentními  bytostmi  nebo
bytostí, která má v Bibli nejčastější jméno
Satan.

Na  západě  tomuto  pojetí  moc  nevěříme,
protože  zdroj  zla  jsme  schopni  tzv.  vě-
decky  odůvodnit.  Zlo  má  buď  psycholo-
gické,  nebo  sociologické  důvody.  Z toho
plyne,  že  pokud  změníte  okolnosti,
prostředí, přirozené důvody zla, změní se
i člověk. Bude-li člověk vzdělanější, bude-li
vyrůstat  v harmonické  rodině  nebo
prostředí, změní se k lepšímu. Jedna z nej-
známějších  teorií,  je  teorie  nevinného
divocha. Člověk je ve své podstatě dobrý
a zkazila ho společnost. Rodí se jako nepo-
psaný list papíru a pokud na tento nepo-
psaný list napíšete dobré věci, bude člověk
dobrý.  Myšlenka  nevinného  divocha  pak
prostupuje  literaturu  a je  známe  třeba
v postavách  robinsona,  indiánů  a dalších.
Argumenty o propojení zla a prostředí jistě
nemůžeme vyloučit. Pokud jste někdy znali
někoho,  kdo  adoptoval  děti  v pozdějším
věku,  pak víte,  jak  je  někdy složité  toto
dítě asimilovat z ústavní péče do rodinného
života. Zde prostě hraje roli prostředí. Zá-
roveň ale nejen to… 

Dalším problémem je, že v naší společnosti
nemáme  příliš  rádi  slovo  zlo.  Je  příliš
černobílé, příliš odsuzující a posuzující a to
se  v rámci  korektnosti  nemá  vyslovovat.
Proto  se  volí  slova  jako  disfunkce,  pa-
tologie, úchylka nebo nemoc. Ano, někdy
to tomu tak skutečně je, ale někdy nikoli.
Zlo  je  zlem  a je  třeba  ho  dokázat  poj-
menovat.  Psychologie  a sociologie  může
člověka kultivovat, ale nevymýtí z něj zlo.
Zlo, které je personifikované v osobě Sata-
na  a dalších  zlých  bytostí  existuje.  Když

psal S. C. Lewis předmluvu ke své slavné
knize  Rady  zkušeného  ďábla,  pak
poznamenal:  Ve vztahu k ďáblům se lidé
mohou  dopustit  dvou  stejně  závažných
chyb. První z nich je nevěřit v jejich exis-
tenci. Druhou chybou je v ně věřit a sou-
časně o ně mít přílišný a nezdravý zájem.
Ďáblové  mají  z obou  těchto  chyb  stejně
velkou  radost  a vítají  mezi  sebou  stejně
nadšeně materialistu jako čarodějníka (s.
15). Oba přístupy k ďáblovi a duchovnímu
boji jsou špatné, protože oba redukují zlo.
Jedni  tím,  že  vidí  satana  tam,  kde  není
a druzí,  že ho nevidí  tam,  kde je.  Jeden
z největších teologů dr. Martin Loyd Jones
napsal: „Jsem si jistý, že jedna z hlavních
příčin dnešního úpadku církví je v tom, že
zapomněla na ďábla. Vše se připisuje nám,
všichni  jsme  se  stali  ve  svém  postoji
a myšlení psychology. Nepoznáváme tento
velký  a objektivní  fakt  bytí  ďábla,  pro-
tivníka, žalobce a jeho ohnivé šípy“. 

V 17 století  napsal  puritánský kazatel  Ri-
chard  Baxter  knihu  „O melancholii“,  což
bychom prý dnes přeložili jako „O depresi“.
Baxter  uvádí  čtyři  důvody  deprese.  Jsou
to:

Fyzické  důvody  –  špatná  životospráva,
málo odpočinku. 

Psychologické  –  napětí  v rodině,  v práci,
psychické indispozice.

Morální – život ve lži, podvody, rozdvojený
život.

Démonické důvody – posedlost, zahrávání
si s okultismem. 
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Jedením extrémem je, že cokoli z  důvodů
deprese  nebo  melancholie  je  démonické
podstaty. Není. Druhým extrémem pak je,
že na démony nevěříme. Jenže problémy,
které prožíváme, bývají vícevrstevné. 

Pavel  v toto  textu  píše  o ďáblovi
a mocnostech, které ovládají náš věk. Kdo
to tedy je? O koho se jedná? Bible mluví
o satanovi jako o osobnosti s určitými rysy
jako je inteligence (2.K 11,3) city,  hněv
(Zj  12,17),  touha  Lk  22,31)  a dále  kdo
dává  najevo  svoji  vůli  (Iz  14,12  –  20;
Tim 2,26). Ve Starém a Novém zákoně se
o satanovi  mluví  jako  o osobě  (Jb 1,
Mt 4,1 – 22).  Nejedná  se  tedy  o jakousi
personifikaci nebo princip zla, ale o reálnou
bytost. Satan byl stvořen a je duchovní by-
tostí,  je  nazýván  bohem  tohoto  světa
a vládcem  nadzemských  mocí  (2.K 4,4;
Ef 2,2).  Pro  satana  existuje  řada  jmen,
které  vystihují  něco  z jeho  charakteru.
Jméno satan (použito 52x) je z hebrejštiny
a znamená nepřítel  nebo protivník.  Ďábel
(35x)  je  z řeckého  diabolos  a znamená
otec lži, pomlouvač nebo žalobce. Apoštol
Jan  hovoří  o satanovi  jako  „o tom  zlém“
(J 5,18 – 19 a 17,15). Jak satan působí ve
světě? Ve 2.K 4,4 čteme, že oslepuje oči
nevěřícím, aby nemohli přijmout evangeli-
um. Bere Boží slovo ze srdcí lidí, aby neu-
věřili  (Lk 8,12).  Dále  obviňuje  věřící
a osočuje  nás  před  Bohem.  Zároveň  ale
satan  vládne  démonům,  o kterých  se  na
mnoha  místech  v Písmu  píše.  Všichni
novozákonní pisatelé se až na list  Židům
o démonech  zmiňují  a celkem  najdeme
v NZ více  jak 100 odkazů.  Podobně jako
ďábel nejsou pouhými silami nebo pojmy,
které  by  existovali  jen  v našich  před-
stavách. Stejně tak se nejedná o metafory
zla, ale o bytosti, které mají vůli, inteligen-
ci  a které  škodí  Božímu  dílu.  Když  Pavel
píše  o „mocnostech“  tohoto  světa,  pak
používá slova, která ukazují na jejich inte-
ligenci a na moc. Pro Efezské, kteří si pa-
matovali  příběh,  který  máme  ve  Sk  19,
toto  nebylo  neznámé  téma:  Tu  člověk,
v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl,
všechny  je  přemohl  a tak  je  zřídil,  že
z toho domu utekli  nazí  a plní  ran. To se

rozhlásilo mezi  všemi židy i pohany, kteří
žili  v Efezu;  na  všechny  padla  bázeň
a jméno  Pána  Ježíše  bylo  ve  velké  úctě.
Přicházeli  i mnozí  z těch,  kteří  uvěřili,
a přede všemi vyznávali, že také oni dříve
používali zaklínání Sk 19. 

Jak se ale ďábel projevuje? Je to tak, jako
v Efezu?  Posedlost  se  jistě  může
projevovat podobnými manifestacemi, zá-
roveň  text  v Efezským není  o exorcismu,
ale  o životě  církve.  Když  jsme si  popsali
charakter ďábla a démonů, pokusme se to
nejen sumarizovat, ale hledat, jak mohou
působit  i v nás.  V textu  čteme  výzvu,
abychom odolali  ďáblovým  svodům.  Toto
slovo doslova znamená úskok, trik. Jeden
vykladač  toto  slovo  vysvětluje  jako
vojenskou lest, která poskytuje kombinaci
taktické šikovnosti a důmyslného svádění. 

Z výkladu vyplynuly asi dvě hlavní charak-
teristiky, jak satan působí na věřící. Pokou-
ší je a obviňuje. Ale jak??? T. Keller vypo-
čítává  několik  způsobů,  jak  nás  ďábel
pokouší, a myslím, že to může být pro nás
inspirací, protože to rozkrývá plány našeho
hlavního nepřítele. A jak známo, když vidí-
te  nepříteli  do  jeho  plánů,  můžete  ho
snadněji porazit. Ukážu na šest pokušení. 

• Ukazuje návnadu a skrývá háček. Vi-
díme  krátkodobé  pokušení,  ale  ne-
chceme  vidět  devastující  následky
v budoucnosti.

• Racionalizace  hříchu.  Nejsem  zvě-
davý,  jen  mám  zájem.  Nepomlou-
vám, jen hodnotím druhé lidi. 

Nejsem tvrdý, jen říkám pravdu do očí.

• Vidíme hříchy vedoucích a zdůvodňu-
jeme to slovy, když může on, mohu
i já.

• Laciná  milost.  Jinými  slovy  Bůh  mi
stejně odpustí.

• Zasloužím si to. Např. hříchy nevěry
byly  zdůvodněny,  když  tak  tvrdě
pracuji, potřebuji nějaký ventil. 
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• Když jsem tak dobrý, mohu v něčem
jiném hřešit. 

Jak nás satan obviňuje

• Vidíme více  svůj  hřích,  než  našeho
spasitele. 

• Příliš  se  zabýváme  minulostí  a hří-
chy, které jsme udělali a nemůžeme
je vrátit.

• Pocit, že za to, co jsem provedl, musí
přijít odplata. Tedy Bůh mě musí po-
trestat.  Mám  autonehodu,  mám
nemocné děti, něco se mi stalo, pak
mě Bůh jistě trestá. 

• Pocit,  že  jako  křesťan  bych  neměl
prožívat  úzkosti,  zápasy  a vnitřní
boje. Že bych prostě měl důvěřovat. 

Nyní, když jsme ve stručnosti viděli, kdo je
satan, jak na nás útočí, podívejme se ve
stručnosti,  jak jeho útokům čelit.  Více se
dozvíme příště,  až  budeme mluvit  o Boží
zbroji, nicméně už teď se podívejme na to,
jak satanovým útokům čelit.

1.  Pokuste  se  rozpoznat,  jak  se  k vám
dostávají  různá  pokušení.  Kde  jsou  vaše
slabiny. Pokud víme, kde jsou naše slabiny,
jak se k nám zlo dostává, pokud včas roz-
poznáme, že začíná být zle, že si začínáme
racionalizovat svoje selhání, máme naději
se  hříchu  vyhnout  a nenechat  se  svést
zlým. 

2. Hřích a pokušení začíná v našem myš-
lení. Než něco zlého uděláme, myslíme na
to. Bitevní pole v nás mezi ďáblem a Bo-
hem je naše myšlení. Co z toho plyne. To,
že není jedno, co čteme, co posloucháme,
na co se díváme a vůbec čím se nechává-
me ovlivnit.  Pokud to jsou věci  zlé, věci,
které nějakým způsobem vyvyšují nevěru,
násilí, lež, pak nás toto dříve nebo později
ovlivní.  Dnes  máme  tendenci  tyto  věci
podceňovat, nebrat je vážně. Jenže ďábel
ví, jak se k nám dostat. Je totiž chytřejší,
než jsme my. Nezná nás jako Bůh, ale zná
nás. Zároveň ale nestačí se jen vůči zlému
vymezovat.  V Písmu čteme,  že  se  máme

obnovovat proměnou své mysli, že máme
přemýšlet na tím, co je Bohu milé. To jak
Ježíš bojoval se satanem, bylo Boží slovo.
Pokud necháme Božímu slovu prostor, aby
ovlivňovalo  naší  mysl,  pak  máme  větší
šanci obstát. 

3. Ne nadarmo mluvíme o duchovním boji,
nikoli  o boji  proti  tělu  a krvi,  tedy lidem.
Bojujeme  proti  tomu,  kdo  stojí  za  zlem.
Pokud bojujme se silami zla, které ovládají
viditelný  svět,  pak  jeden  ze  základních
způsobů je modlitba. Představme si počí-
tač, který skvěle vypadá a který při koupi
dobře funguje. Jediný problém je, že nemá
antivirový program. Jeho vnější vzhled to
neovlivní vůbec. Vždy bude vypadat hezky.
Jeho rychlost a chod programů to nějakou
dobu také neovlivní.  Jenže pomalu začne
počítač  zpomalovat  a nakonec  přestane
fungovat. Na jeho vnější podobě se to ale
neodrazí,  stejně  tak  ne  v počátku  jeho
fungování. Modlitba může být cosi jako an-
tivirus, něco, co chrání sbor a věřícího, aby
infekce nepronikla do jeho mysli a do jeho
duchovního života. Aby infekce nenarušila
jeho vztah s Bohem.

4. Vzpomínám si na jeden kemp, kde jsme
hráli  airsoft.  Družstvo,  které  hrálo  proti
nám,  skoro  prohrálo  a zůstali  jen  dvě
dívky,  které  se  někde  schovali.  Sundal
jsem  si  brýle  a v klidu  se  vracel  na  zá-
kladnu. Najednou ale odkudsi z křoví vyle-
těla  kulička  a trefila  mě  těsně  nad  oko,
které bylo nechráněné. V první chvíli mě to
rozzlobilo a říkal jsem si,  proč střílí,  když
nemám brýle.  Jenže  ony  stříleli,  protože
boj stále trval, jen já jsem na to zapomněl.
Podobně  je  to  i s námi  a z realitou
duchovního boje.  Pavel  prosí  za Timotea,
aby bojoval dobrý boj (1.Tim 18) jinde aby
bojoval dobrý boj víry (1.Tim 6,12). Sám
o sobě  Pavel  tvrdí,  že  dobrý  boj  bojoval
a zachoval  víru  (2.Tim  4,7).  Timoteovi
říká,  že  musí  snášet  těžkosti  jako  voják
Ježíše Krista (2.Tim 2,3). Jinde pak že kdo
se  dal  na  vojnu,  nezaplétá  se  do  věcí
běžného života (2.Tim 2,4). Nejde o to být
v nějakém stavu vyšinutí,  ale  brát  vážně
realitu  satana,  jeho  pokušení  a útoků.
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Zároveň  když  vidíme,  že  se  mu  pod-
dáváme, pak se vrátit k Ježíši a hledat sílu
u něj. 

Jinak  řečeno  vědět,  kde  jsme  zranitelní
a dávat si na tyto oblasti pozor, modlit se,

být na stráži, kontrolovat, co pouštíme do
své mysli. At nám v tom PB dává sílu a od-
hodlání. 

David Novák

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 XII.

O ustavičných modlitbách; a jaká jsou zna-
mení s Bohem se obírajících lidí.

A to jest jedna k obírání se s Bohem cesta
skrze přemyšlování. Druhá jest skrze mod-
litby, jenž jsou milá s milým Pánem Bohem
rozmlouvání,  jemu  z lásky  děkování
a v lásku  se  poroučení.  K jakýmž  modlit-
bám nejen sobě jisté hodinky a chvíle zvo-
lují milovníci Boží, aby podlé rady Kristovy
v pokojičku se uzavírajíc  v skrytě  se Otci
modlili  (Mat.  6),  buď s Davidem a Danie-
lem třikrát za den, ráno, u večer, o poledni
na  kolena  klekajíc  (Dan 6,  Žalm 55,18),
a neb sedmkrát s Davidem (Žal. 119,164)
a neb  o půlnoci  s Davidem  a Kristem
k modlitbám  vstávajíc  (Žalm  119,62;
Jan 6,15),  ale  i kromě  toho  na  každém
místě,  každé  chvíle,  při  každém
předsevzetí  ku  Pánu  Bohu  vzdychají
a jemu se modlí.

A k tomu  sobě  opět  svatá  duše  odevšad
příčinu  béře.  Když  vzhůru  pohlédna
krásnou  oblohu,  slunce,  měsíc  a hvězdy
spatří;  když  zemi  bylinami  a stromovím
porostlou, neb sníh, mráz, deště, hřímání
vidí; když ptáky lahodně zpívati slyší; když
na  svá  minulá  léta  zpomene;  když
manželku,  dítky,  stateček  svůj  spatřuje,
když mu jídlo a pití  v chuť přichází; když

sen k duhu jde, a summou, že všeho Boha
chválí, i toho nočního ticha a denního šustu
k modlitbám užívaje.

A modlitba takových modlitebníků nezáleží
v mnoha  slovích  a dlouhém  vypravování
(an to sic Kristus za zbytečnou, pokrytskou

věc soudil  (Mat. 6,7),  ale vroucnosti,  byť
se i dvěma neb třemi slovy k Bohu vzdech-
lo;  i ta  dvě  neb  tři  slova  k Božímu srdci
pronikati  moc  mají.  Jako  když  kdo
s Davidem řekne:  Smiluj  se  nade  mnou,
Bože,  podlé  velikého  milosrdenství  svého
(Žal. 51); a neb: Z vnitřnosti srdce miluji

tě,  Hospodine,  sílo  má,  skálo  má  (Žalm
18,2); aneb: Duch tvůj dobrý, Hospodine,
vediž mne jako po rovné zemi (Žal. 143);
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aneb:  Dobrořeč  duše  má  Hospodinu,
a všecky  vnitřnosti  mé  jménu  svatému
jeho  (Žalm  103),  a k tomu  podobné
kratičké,  buď  z žalmů  a z písma  vzaté,
aneb  kteréž  vnuká  Duch  svatý  (Řím.  8,
26), modlitby dostatečné jsou k tomu, aby
cokoli  činí  člověk,  všecko  činil  ve  jménu
Pána  Ježíše,  díky  čině  skrze  něho  Bohu
a Otci, jak apoštol napomíná (Kol. 3,).

Takový  svatý  zvyk  častého  k Bohu
vzdychání jest při vyvoleném člověku jako
strážný  domu  zbraňující,  aby  kromě
všemohoucího Boha žádný do domu srdce
vjíti, a některý cizí host v duši se vlouditi
nemohl.  Přeblaze těm, kdož se tak s Bo-
hem pojí!  Blahoslavený  národ  hledajících
tváři tvé, ó Bože Jákobů (Žal. 24,).

Znamení pak takového s Bohem se obírají-
cího srdce tato jsou:

1. Nemnoho takový mluví, než mlčelivosti
raději  ostříhá; jakož proto, že srdce jeho
nepotřebným řečem a věcem  se  vyhýbá,
tak i proto, že vnitř s Bohem zaměstnané
bývá.

2.  Nemnoho se  takový  po  věcech  jiných
ohlédá, aby se měl v spatřování krásných
zahrad,  křtaltování  šatů,  čerstvých  koní
neb  ptáků  a tomu  podobných  věcí,  aneb
také v poslouchání a zbírání povin kochati
a tím čas tráviti, není toho při něm. Zdá se
on sobě v sobě sám nejpěknější věci míti,
Boha a pokoj jeho.

3.  Nemnoho také  svatá  duše  zevnitřního
tovaryšstva  hledá,  proto  že  rozprávky
a zábyvky za maření času (jakož v pravdě
jsou)  drží  a má  milé  tovaryšstvo  vnitř
v sobě. Protož raději jest sama, aby pokoj
bez  hluku  míti  mohla.  Aniž  jí  samotnost
tesklivá jest,  jako lidem světským, kteříž
libého  Božího  pokoje  vnitř  v sobě
nemajíce, vně

kromě sebe oblektací  a z melancholie vy-
rážení hledati musejí. Aniž se v samotnosti
své čeho bojí, proto že ví, že není sama,
než Bůh a andělé jeho při ní jsou, jimž se
nejbezpečněji  svěřuje.  Nebo jakož  starší,
odrostlejší  v domě  dítky  na  mladší  své
bratříčky pozor mají, a když toho potřebí,

na rukou je přenášejí; tak nás hledí a na
rukou nosí andělé svatí, jakožto starší naši
bratří, abychom nikdá opuštěni nebyli (žal.
91).  Tomu  se  tedy  tovaryšstvu  pobožná
duše nejvíc těší, jiného netak dbá.

4. Ač rád sic pobožný člověk i mezi lidmi
bývá a s nimi rozmlouvá, ale když jsou po-
božní a řeči se o věcech dobrých, kteréž by
k společnému  vzdělání  sloužily,  drží;  tu
býti,  poslouchati,  něco  přidati,  učiti  se
a jiné poučovati, to mu veliká rozkoš jest.

5.  Ovšem pak  rád  v shromážděních  sva-
tých bývá, proto že tu jest svým Hospodin
slunce a pavéza, tu že milosti i slávy udílí
(Žalm 84). Tak David toho jediného sobě
na Bohu žádal, aby přebývati mohl v domu
Hospodinovu  po  všecky  dni  života  svého
a spatřovati  okrasu  jeho  a zpytovati
v chrámě jeho (Žalm 27).

6.  Rád  takový  i kromě  shromáždění
s Božím slovem se obírá a svatá Písma čte,
nemaje s Davidem žádného většího potě-
šení, jako aby v zákoně Hospodinově dnem
i nocí přemyšloval (Žalm 1); proto že nad
zlato  i nad  med  sladší  věci  tam  nalézá
(Žalm 19).

7. Naposledy rád člověk s Bohem spojený
žalmy  svaté  a duchovní  písničky  zpívá,
srdcem  i hlasem  plésaje  a Boha  vždycky
oslavuje (Efez. 5,). Rád i sám, umí-li,  na
čest Pánu Bohu písně skládá a tudy hor-
livost  svou  v sobě  rozněcuje,  říkaje
s Davidem:  Zpívati  budu  Hospodinu,
dokudž  jsem  živ;  žalmy  Bohu  svému
zpívati budu, dokudž mne stává; libé bude
o něm  přemyšlování  mé  vždycky,
rozveselím se v Hospodinu (Žalm 104).

ZÁVĚREK.

A toť  jest  ta  blahoslavená  člověka
křesťanského  dokonalost  v životě  tomto:
vroucí jmenovitě Boha milování, ponížené
se  jemu  ve  všem  oddávání  a rozkošné
s ním se v srdci obírání. Šťastná duše, kte-
ráž toho dojde, nebo se jí tu nebe začíná.
Kde zajisté jest Bůh, kde vnitřni pokoj, kde
radost ducha, tu jest život věčný.
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Pohledtež tedy, jakou lásku dal nám Otec,
abychom synové  Boží  slouli;  protož  svět
nás  nezná.  Nejmilejší,  nyní  synové  Boží
jsme, ale ještě se neukázalo, co budeme;
víme pak, že když se ukáže, podobni jemu
budeme; neboť viděti jej budeme, tak jakž
jest.  A každý,  kdož  má  takovou  naději

v něm,  očišťuje  se,  jako  i on  čistý  jest
(1.Jan 3,1–3). Jemu, Králi věků nesmrted-
lnému, neviditedlnému, samému moudré-
mu Bohu budiž čest i sláva na věky věků.
Amen.

Dokončení příště

Z Bratrské jednoty baptistů
Informace Výkonného výboru BJB č. 1/2017

1. Informace z jednání VV dne 16. ledna 2017

VV  hovořil  o životě  sborů  a stanic  v Karlových  Varech,  Suchdolu  n.  Odrou,  Brništi,
Chebu, Plzni, Českých Budějovicích, Žatci a ve Znojmě.

VV se seznámil se situací v BJB na Slovensku, kde není obsazena funkce předsedy Rady.
Předsedu v současnosti zastupuje br. kaz. Jan Szollos.

VV znovu hovořil o listopadové Radě zástupců v Brně. Dnešní navrhované setkání se zá-
stupci sboru v Praze 4 se nakonec z časových důvodů uskuteční až 30. ledna 2017. Na
tomto  jednání  budou  diskutovat  zástupci  sboru  a VV  ohledně  výroku  kazatele
pankráckého sboru na RZS a VV bude žádat pro sbory vysvětlení jeho odpovědí. VV
připomíná, že nadále považuje za velice nevhodný způsob, kterým byla tato diskuze
vedena a vyzývá proto sbory, aby spolu komunikovali ve vzájemné úctě a respektu.

VV diskutoval návrh programu kurzu kazatelů v roce 2017. Mimo jiné bude zařazen roz-
hovor s novým předsedou a tajemníkem o současnosti a budoucnosti BJB. Účast na kur-
zu potvrdili také br. Ben Uhrin a br. Marek Macák.

Br. Jackanič informoval o misijním týmu z Kanady, který měl původně vyjet do Olomou-
ce, ale nebyla by zde pro něj konkrétní práce. Žatecký sbor zváží, zda by tento tým
chtěl na konci prázdnin hostit.

VV schválil  zahraniční  pracovní  cestu br.  Jackaniče,  Hallera,  Novosada a Zemana na
konferenci EBF do Rakouska (březen 2017). 

VV odsouhlasil příspěvek ve výši 40.000 Kč na zajištění misijních koncertů Rodriga Ro-
drigeze ve sborech BJB na přelomu srpna a září 2017. Koncerty by ve spolupráci s mi-
sijním odborem organizoval br. J. Boháček, v případě potřeby se by se mohli také zapojit
bratři Novosad a Haller. Částka 40.000 Kč bude uhrazena z poloviny z rozpočtu kancelá-
ře a misijního Odboru.

Br. Poloha informoval a pozval členy VV na biblickou rozpravu, která se uskuteční 26. 2.
od 16 hodin a kterou připravuje vinohradský sbor s možností účasti ostatních sborů BJB.

2. Informace z Kanceláře VV

Připomínáme, že na webu www.bjb.cz naleznete kalendář akcí na rok 2017. 

Informujeme všechny, kdo chtějí  potvrzení o daru, který nám zaslali  v průběhu roku
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2016, aby se spojili se sestrou Procházkovou.

Kazatele a správce sborů prosíme o zaslání statistiky počtu členů do 30.1.2017.

Kazatelům, správcům sborů, předsedům odborů a komisí připomínáme, že nejpozději do
13. března 2017 je třeba zaslat zprávy pro sjezdové materiály. Zároveň připomínáme,
že do tohoto data mohou sbory, odbory a komise zasílat návrhy pro sjezd delegátů. 

Žádáme sbory, které se zapojily do sbírky na podporu Ukrajiny, aby výtěžek sbírky za-
slaly do kanceláře nejpozději do konce února.

Upozorňujeme sbory, které mají aktivní datovou schránku, že daňové přiznání a veške-
rou  úřední  korespondenci  je  v tomto  případně  nutné  podávat  pouze  elektronicky
prostřednictvím datové schránky. Za případné podání v tištěné formě bude sboru zřejmě
udělena pokuta ze strany finančního úřadu. Datové schránky jsou pro sbory dobrovolné,
v případě jejich aktivace je však povinností sboru jako právnické osoby podávat přiznání
pouze elektronicky.

V kanceláři VV jsou stále k dispozici Slova života 2017. Nyní se slevou, oba formáty jsou
k prodeji za jednotnou cenu 80 Kč.

Připomínáme splatnost faktur za předplatné časopisu Rozsévač 31.1.2017.

Upozorňujeme, že dotace na platy z Ministerstva kultury od ledna 2017 klesají o dalších
5% z původní částky. Z toho důvodu bude částka zasílaná z kanceláře o zmíněných 5%
nižší.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

Pozvánka
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Z našeho sboru
Stav pokladny :        1 626,00 Kč

:         1 140,00 EUR

Stav účtu :          372 233,00 Kč

Uvádím jen součty předkontací - sumář jednotlivých kolonek na něž jsou peníze určeny.
Podrobný přehled (detaily předkontací, peněžní deník, pokladní a bankovní doklady) byl
rozeslán do emailů, jelikož obsahuje více stránek. 

Průměrný měsíční dar od člena od počátku roku (členů 132) je 604.- Kč (nejsou zapo-
čítávány sbírky na konkrétní účely a náhodné dary, protože se nedají předvídat nejen do
rozpočtu na rok). Peníze na konkrétní účely jsou zahrnuty do stavu účtů. 

Průměrný měsíční dar od člena by měl být 800,- Kč měsíčně na sborový provoz, ener-
gie,  opravy.  Tzv.  členský  příspěvek  se  odvádí  na  provoz  kanceláře  VV
(580,- Kč/rok/člen) a dále pak na podpůrný fond (55,- Kč/rok/člen) a na volitelný (v na-
šem sboru bylo schválen stavební) fond (55,- Kč/rok/člen) – celkem tedy členský příspě-
vek  690,- Kč ročně . Na větší opravy (fasáda, stavební úpravy …) a další mimořádné
potřeby jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní účely.    
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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 
• 5. února 2017 v 15:00 sborová hodina
• 19. února ve 14:00 setkání sester
• Národní týden manželství

Narozeniny a výročí
 Jelínek František 2. únor
 Hrůza Václav 4. únor
 Volinová Margita 5. únor
 Hrůza Štěpán 7. únor
 Růžička Václav 8. únor
 Eliáš Václav 10. únor
 Sauer Antonín 14. únor
 Hrůzová Libuše 15. únor
 Jelínková Terezie 21. únor
 Boháčková Olga 22. únor
 Huňátová Marie 28. únor

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.

Báseň

Přicházíš, Pane! 
Zdena Garajová

Přicházíš, Pane! 
Tak zem í nebe svědčí

i výstražný hřmot sopek kráterů.
Příroda mluví, i když nezná řeči, 
že den se krátí, chýlí k večeru.

Přicházíš, Pane!
Dme národů se moře 

a zloby vlny chtí svět pohltit 
Už smrt si sedlá válečné oře

a lidstvo chví se: "Co se bude dít?"

Přicházíš. Pane!
Hle, temné pekla síly

jak lidskou duši zdeptat chtějí v prach. 
V bahně je šlapán čistoty květ bílý,
drogy a teror - život spoutal strach.

Přicházíš, Pane!
V církvi láska chladne,

jen zvučí měď a prázdně duní zvon.
Směs učení - a moci Ducha žádné,

již z církve nevěrné se stává Babylón.

Přicházíš, Pane!
Přec však dní se v dáli,

proroctví dávných ozývá se hlas:
Hle - Izrael! Už vstává národ malý!

Do země otců Bůh ho vrací zas.

Přicházíš, Pane!
A Duch Tvůj tiše vane,

nevěsta Tvá se k svatbě hotoví.
Hořící lampa lásky jasně plane...
Ó, kdo tu radost srdce vypoví?

Přicházíš, Pane!
Již nový den nám svítá,

pokoje Tvého pravdy, lásky říš!
Splněna bude touha lidstva skrytá...

Ach, přijď jen Pane!
Brzy přijdi již!
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Program na únor 2017 
Čtvrtek 2. únor 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 2. únor 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  3. únor 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 3. únor 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 4. únor 2017 16:30 Dorost 
Sobota 4. únor 2017 18:00 Mládež

Neděle 5. únor 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Neděle 5. únor 2017 15:00 Sborová hodina

Úterý 7. únor 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 9. únor 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 9. únor 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  10. únor 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 10. únor 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 11. únor 2017 16:30 Dorost 
Sobota 11. únor 2017 18:00 Mládež

Neděle 12. únor 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 12. únor 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 12. únor 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Úterý 14. únor 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 16. únor 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 16. únor 2017 17:00 Klub dobré naděje

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

Sobota 18. únor 2017 16:30 Dorost 
Sobota 18. únor 2017 18:00 Mládež

Neděle 19. únor 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 19. únor 2017 14:00 Ženy Bible, ženy jako my – setkání sester
Neděle 19. únor 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer

Úterý 21. únor 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 23. únor 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 23. únor 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  24. únor 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 24. únor 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 25. únor 2017 16:30 Dorost 
Sobota 25. únor 2017 18:00 Mládež

Neděle 26. únor 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Štěpán Kovařík
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 26. únor 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 26. únor 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Úterý 28. únor 2017 16:30 Skupinka sester
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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 5. února 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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