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Slovo kazatele 
Velikonoce a služba

Velikonoce  jsou  spojeny
se  službou.  Tu  největší
službu  prokázal  Pán
Ježíš  nám  lidem.
Učedníkům  při  poslední
večeři umyl nohy (zastal
službu  nejposlednějšího
otroka; nikdo z učedníků
se  tohoto  úkolu  zřejmě

nechtěl  zhostit),  a  tak jim prokázal  svou
velkou lásku. Dal tím zároveň příklad pro
naši službu – máme sloužit jedni druhým.

Svou  smrtí  a  vzkříšením  nám  prokázal
další velkou službu: díky tomu nám mohou
být  odpuštěny  naše  hříchy,  můžeme  být
přijati  do  Boží  rodiny,  máme  nový  život
v Boží moci.

Službu prokazovali ve velikonočním týdnu i
Pánu Ježíši. Byl to osel, na kterém Pán vjel
do  Jeruzaléma.  Učedníci  Mu  šli  připravit
poslední  večeři,  někdo  jim  k tomu  půjčil
horní místnost ve svém domě.

Když byl Pán Ježíš u stolu v domě Šimona
Malomocného,  přišla  žena  a  pomazala
hlavu Pána Ježíše vzácným olejem z nar-

du. Byl to její projev lásky a uctívání. Pán
Ježíš  říká,  že  Ho  dopředu  pomazala
k pohřbu (Mk 14:3-9).

Josef  z Arimatie  šel  po  Jeho  ukřižování
k Pilátovi, požádal ho o Jeho tělo. Zavinul
Jej do plátna a položil do svého hrobu (Mk
15:42-46).

Nedělního rána šly ženy k hrobu, aby Jej
pomazaly vonnými mastmi a prokázaly Mu
tak poslední službu (Mk 16:1-3).

Všechno to byla služba lásky. Toužily nějak
vyjádřit Pánu svou oddanost, něco pro Něj
chtěly udělat. 

Po vzkříšení už nemůžeme prokázat Pánu
Ježíši něco podobného, protože tu není fy-
zicky přítomen. Sloužit Mu a projevit nějak
svou lásku k Němu ale můžeme i nyní. Jak
projevuješ svou lásku k Pánu Ježíši? Toužíš
ji vyjádřit i nějak prakticky? Dávejme Mu
to nejlepší  - z lásky k Němu: protože On
je náš Bůh, Pán, Spasitel, který nám od-
pustil všechny hříchy, který si to zaslouží.
Dávejme Pánu Ježíši  k dispozici  celý svůj
život.

David Sláma

Velikonoce
Sedm posledních slov našeho Spasite-
le z kříže – meditační texty k veliko-
nočnímu úklidu duše
Když  jsem  pročítal  velikonoční  poselství,
nikdy jsem si  nevšiml nějaké logické po-
sloupnosti v tom, co Kristus řekl z kříže. S
těmito  sedmi  větami  jsem  se  setkal  až
skrze známé dílo J. Haydna, které doporu-
čuji si k těmto textům pustit. Pokud chcete
velikonoční týden projít i s pomocí těchto

textů,  zde  je  pár  myšlenek  vedoucích  k
osobnímu  zamyšlení  a  meditaci.  Texty
mohou  sloužit  k  určitému  velikonočnímu
úklidu duše.
Ideální je každý den číst jeden z textů a
propojit ho i s texty k zamyšlení. 

Neděle - první věta
„Bože,  odpusť  jim,  neboť  nevědí,  co
činí.“
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V krutých bolestech se náš Pán nemodlí za
sebe,  ale  za  ty,  kteří  mu  ublížili.  V
okamžiku, kdy je legitimní chtít potrestání
nebo pomstu, Kristus žádá odpuštění pro
lidi, kteří mu ublížili. Tím se dotýká klíčové
myšlenky svého učení – odpuštění. Umírá,
aby nám odpustil hříchy, zároveň ale i pro-
to,  abychom  my  měli  sílu  odpustit.  Je
zvláštní, že když se v Otčenáši modlíme za
odpuštění, potom ho podmiňujeme jen do
určité míry. Onou mírou je „jako jsme od-
pustili my druhým“. Domysleme tento text
– Bůh nám v Kristu  odpouští,  jako jsme
my odpustili druhým…

Neodpuštění  je  dů-
sledkem  mnohých
psychických  nemocí
a  neuróz.  Je  hrozné
tím, že ty,  kdo nám
ublížili,  vlastně  ne-
cháváme,  aby  nám
ublížili  podruhé.
Jednou tím,  co  nám
provedli,  podruhé
tím, že je vláčíme v

mysli.  Neodpuštění  je  zároveň rakovinou,
která může rozežrat  tělo  Kristovo – tedy
církev či sbor. Chtěl bych nás všechny vy-
zvat,  abychom  s  myšlenkou  odpuštění
vstoupili do velikonočního týdne. Pokud je
ve  vašem  okolí  někdo,  komu  jste  neod-
pustili,  modlete  se  za  odpuštění.  Stejně
tak, pokud je někdo takový ve sboru – za-
volejte  mu,  sejděte se s  ním, smiřte se.
Nepopírejte, pokud vám bylo ublíženo. Od-
puštění totiž neznamená mávnout rukou s
tím,  že  se  vlastně  nic  nestalo.  Stalo  a
možná to  hodně bolelo.  Možná tě  někdo
okradl,  zneužil,  nespravedlivě  nařkl,  po-
smíval  se ti,  jednal  tvrdě či  arogantně a
tebe to bolí a mrzí. Tento pocit je legitimní.
Řešením je pojmenovat, co mě bolí i toho,
kdo mi bolest způsobil. Potom s Boží po-
mocí odpustit. Je to těžké, protože dotyčný
vůbec nemusí svůj podíl viny uznat. Proto
zdůrazňuji  „s  Boží  pomocí“,  protože  se
jedná o akt nadpřirozený.

Zároveň  potřebujeme,  aby  Bůh  v  Kristu
odpustil  nám.  K  tomu  je  ale  potřeba
uznání  pravdy,  že  nejen  potřebuji  od-

puštění, ale že potřebuji odpustit konkrétní
hříchy. Právě s modlitbou pokání můžeme
vstoupit  do  tohoto  týdne  a  zároveň  s
prosbami, abychom dokázali odpustit.

Text ke čtení: Mt 18, 21–22, Kol 3, 13–16

K přemýšlení: Čtverý slib odpuštění.

Kázeň  mysli.  „Nebudu  o  té  události  pře-
mýšlet.“

Kázeň  paměti.  „Nebudu  záležitost  znovu
vytahovat a nebudu ji používat proti tobě.“

Kázeň slov. „Nebudu o ní mluvit s druhý-
mi.“

Kázeň vztahu. „Nedovolím, aby ta událost
stála mezi námi nebo byla na překážku na-
šemu vztahu.“

Pondělí - druhá věta

„Amen, amen pravím tobě, ještě dnes
budeš se mnou v ráji.“

Další  věta  vyřčená  na  kříži  nás  vede  k
několika zastavením.

První – „pravím tobě“. Jakoby nám náš Pán
říkal, teď neřeš jak moc to či ono dělají či
nedělají  druzí,  teď  hovořím  s  tebou  a  k
tobě. Myslím, že někdy rádi poukazujeme
na problémy druhých (které občas jsou mi-
mochodem  opravdu  vážné)  a  zakrýváme
tím svoji vlastní zodpovědnost. Jenže Pán
jedná především s tebou, se mnou. Není
Bohem  masy,  ale  osobním  Spasitelem.
Právě  proto  se  Velikonoce  mohou  stát
osobním  oslovením  na  tvojí  cestě  násle-
dování.

Druhé  –  „ještě  dnes“.  Jsou  rozhodnutí,
která je třeba promýšlet a někdy i odklá-
dat. Jsou však i taková rozhodnutí, která
je  třeba  udělat  dnes.  Pochopitelně,  že
situace  umírajícího  lotra  byla  kritická  a
proto nešlo nic odkládat. Zároveň mohou
ale i v našem životě být kritické oblasti, o
kterých  víme  a  které  nechceme  vydat
Pánu.  Víme,  co  máme  konat,  ale
nechceme, a proto odkládáme „na potom“.
Nevím,  co  to  je,  možná  nic,  možná  ale
něco ano. Velikonoční čas může a má vést
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k reflexi našeho vztahu k Bohu a zároveň k
rozhodnutím, která je třeba udělat dnes.

Třetí – „budeš se mnou v ráji“. Snad nás
napadne otázka: „A kde ten ráj je?“ Když
čteme pozorně, odpověď je skryta v textu
samém – tam, kde je Ježíš. Nejdůležitější
není místo, ale Ježíšova přítomnost. Ježí-
šova slova řečená lotrovi sice odkazují na
život po smrti, nicméně s ním můžeme být
už na této zemi. Ježíš nám neslibuje „ráj
na zemi“, slibuje však, že bude se mnou, s
tebou. Během posledních měsíců jsem po-
znal,  že  mnozí  v  našem  sboru  prožívají
složité životní období, které má od ráje na
zemi  hodně  daleko.  Právě  pro  vás,  ale
nejen pro vás, jsou tato slova vyřčená Pá-
nem Ježíšem. Zve tě do svojí přítomnosti
právě v bolesti, kterou prožíváš. U něj se
nemusíš stydět za slzy, za svou minulost,
selhání či strach. Je příznačné, že slova o
ráji  jsou  řečena  na  kříži,  tedy  uprostřed
bolesti a slz. Právě uprostřed slz tato slova
znějí jako forte, kterému trpící moc dobře
rozumí…  zároveň  jako  náznak  toho,  že
jsme stvořeni pro jiný, lepší svět.

Text ke čtení: Řím 8, 31 – 39

K přemýšlení:

Jak moc Bůh v posledních dnech, týdnech
hovořil „k tobě“? Pokud málo, proč?

Co odkládáš a odkládat bys neměl?

Můžeš vyznat, že „jednou budeš s ním v
ráji“?

Úterý – třetí věta

„Ženo, hle, tvůj syn. Hle, tvá matka.“

Další  –  třetí  Kristova  promluva  se  týká
nejen utrpení Krista.

Vidíme zde trpět Jeho matku. Snad se na-
plňuje proroctví vyřčené Simeonem v Luk
1, 35 – „i tvou vlastní duši pronikne meč -
aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“
Marie netrpí fyzicky, trpí však její duše při
pohledu na  trpícího  syna.  V  těchto  dvou
krátkých větách se kloubí utrpení miliónů
matek, které v utrpení přiváděly své děti

na svět, aby mnohé z nich jednou viděly
své  děti  trpět.  Vzpomínám  na  povzdech
jedné maminky, která se mi svěřovala se
svojí bolestí, když pozorovala život svého
dospělého  syna.  Říkala  cosi  ve  smyslu
„trpím, když vidím, jak sám sobě ubližuje“.
Pokud vychováváte  děti,  potom je  třeba,
abyste  si  v  těchto  velikonočních  dnech
ujasnili,  co  vlastně  chcete  –  buď  jim  za
každou cenu zajistit klidný život, nebo jim
pomoci,  aby  se  staly  Kristovými
následovníky.  Syn  oné  smutné  maminky
studoval, žil na hromádce se svojí dívkou,
měl relativní dostatek, tedy žil klidný život.
Jenže byl daleko od Krista, což jeho matka
vnímala  jako  prohru.  Zkuste  si  položit  v
rámci  těchto  Velikonoc  otázku:  „Co
konkrétně  dělám  pro  to,  aby  moje  děti
poznaly Krista?“ Nebo tuto otázku rozšiřme
– co dělám proto,  aby se další  lidé stali
Božími dětmi?  

Další rozměr tohoto zvolání je připomenutí
důležitosti  mateřství.  V  poslední  době se
mnoho hovoří o důležitosti otce. Na tomto
místě  však  Ježíš  volá  matku.  V  závě-
rečných  momentech  života  se  odehrává
podobná věc jako při narození – člověk se
vztahuje k matce a matka k němu. Mateř-
ství je v první řadě úkol daný samým Stvo-
řitelem. Právě čas Velikonoc nás má vést k
tomu,  abychom  za  maminky  děkovali  a
prosili za zmocnění k tomu, aby svůj jedi-
nečný a mimořádný úkol splnily.

Několikrát jsem slyšel mírnou výtku, že ve
svém  písemném  projevu  příliš  používám
ukazovací  zájmena.  V  našem  textu  jsou
hned  dvě  (tvůj  a  tvá).  Snad  proto,  aby
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zdůraznila  hluboká  propojenost  matky  a
dítěte, která jde až za hranici smrti. Každý
z vás má za sebou určitou rodinou historii.
Někdo  by  ji  nejraději  vymazal  ze  své
paměti, někdo na ni naopak rád vzpomíná.
Ať byla jakákoli, neměla by se stát tím, co
nás v životě svazuje. Přemýšlejme, zda se
nám prožitky z rodiny nestaly čímsi svazu-
jícím.  Pokud  ano,  prosme  za  rozlámání
pout minulosti. Zároveň je zde ještě jeden
– poslední  rozměr.  Jakkoli  bylo  pro  Marii
bolestivé vidět trpět svého syna, Ježíš se
rozhoduje  jednat  podle  vůle  svého
nebeského Otce. Je stále mnoho dospělých
křesťanů  -  mužů  a  žen,  kteří  se  vnitřně
nerozešli  s  míněním  svých  rodičů.  Příliš
hledají jejich souhlas či nesouhlas a to je
paralyzuje i v následování Krista. Pokud se
naznačený problém týká i nás, zkusme i v
této oblasti jednat…

Text ke čtení: Jan 18

K přemýšlení:

Jak moc tě ovlivnila rodina?

Přemýšlej, zda se ti prožitky z rodiny ne-
staly čímsi svazujícím. Pokud ano, pros za
rozlámání pout minulosti.

Pokud pocházíš z harmonické rodiny, děkuj
zas to, co jsi přijal.

Co konkrétně dělám pro to, aby moje děti
poznaly Krista?

Středa - čtvrtá věta

„Bože  můj,  Bože  můj,  proč  jsi  mne
opustil?“

Představte si, že tuto otázku položíte svým
rodičům nebo že se vás takto zeptají vaše
děti.  Zřejmě neexistuje  hroznější  otázka,
položená rodičům od svých dětí. Zřejmě je
jen málo horších věcí, které mohou udělat
rodiče svým dětem, než je opustit.  Když
Abraham obětuje Izáka, Bůh mu v poslední
chvíli zadrží ruku. Sám sobě však ruku ne-
zadrží a svého Syna obětuje. Tváří v tvář
této  realitě  působí  směšně naše občasné
obavy, abychom to se svojí  horlivostí  pro
Boží  věci  nepřeháněli.  Známý  kazatel  J.
Piper  napsal:  „Na  každého  neopatrného
křesťana, který nesprávně zaměřenou hor-
livostí „odrovná“ sám sebe a rozbije svoji
rodinu,  připadá  podle  mého  odhadu  tisíc
těch, kdo táhnou se světem, a Ježíše po-
važují za užitečný doplněk. Problém je, že
jako špatný příklad dáváme oněch pár ne-
opatrných“. Naštěstí pro nás  to Bůh z lás-
ky k nám přehnal  – obětoval  svoje dítě.
Díky tomu by potom jeden ze základních
postojů  našeho  následování  Krista  měla
být vděčnost a od toho se odvíjející otázka
– jak a čím tě mohu, Pane, uctít?

To, co vyřkl Ježíš na kříži,  prožilo mnoho
jeho následovníků – tedy pocit opuštěnosti
Bohem. Pocit, že nebeský Otec již není ot-
cem, ale pouze Bohem. (Mimochodem toto
je jediné místo, kde Ježíš svého Otce na-
zve v modlitbě Bohem). Protože Ježíš na
sebe  vzal  naše  hříchy,  pocítil  i  důsledek
hříchů – tedy opuštění Bohem. Jeho výkřik
na kříži není výkřikem mysli pomatené bo-
lestí, ale konstatováním skutečnosti zapří-
činěné  našimi  hříchy.  Hřích  nás  odděluje
od  Boha a  cestou  zpět  je  pouze  pokání.
Chtěl bych nás v tomto velikonočním čase
povzbudit k přemýšlení,  zda nějaký hřích
nestojí mezi námi a naším nebeským Ot-
cem a zda se právě proto necítíme od Něj
opuštěni. Zda jsme vydali všechny oblasti
svého života pod Jeho vládu.

Text ke čtení: Mt 12, 22 – 34, 13, 22 – 30,
Fp 3, 7 - 8

K přemýšlení:

„Utište se. Vše je v pořádku, jsem tu. Ne-
bojte se. Svět už není v rukou zlého, ale
milujícího pastýře. Nakonec bude vše, jak
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má být. Nic vám nebude ubližovat doneko-
nečna. Žádné utrpení není navěky, žádná
ztráta  není  trvalá,  všechny  porážky  jsou
pouze přechodné, žádné zklamání není de-
finitivní. Už nás nic nerozdělí. Ani v životě,
ani ve smrti není nic, co by nás mohlo od-
dělit  od Boží  lásky,  jež  se nám zjevila  v
jeslích.“ (B. Menning)

Jak jsi na tom se svojí horlivostí v násle-
dování Krista?

U čeho ti nejvíce hoří srdce?

Čtvrtek - pátá věta

„Žízním…“

Možná, že bychom na konci Ježíšova života
z jeho úst očekávali cosi patetičtějšího. Ne-
znamená snad Ježíšovo „žízním“ vyjádření
duchovní žízně? Určitě ne. Ježíš vykřikne ,,
žízním…“, protože má žízeň. Tímto téměř
posledním  slovem  proneseným  z  kříže
ukazuje  na  svoji  zranitelnost,  kterou  na
sebe  dobrovolně  bere,  když  se  zříká
božských poct a stává se člověkem.

Jakoby nám zde bylo sdělováno, že Kristus
sestupuje doprostřed našeho „žízním“; do
našich zápasů, bolestí a nezodpovězených
otázek. Zároveň vidíme, že žádná z těchto
otázek pro něj nesmyslná a banální není.
Velikonoce  se  mohou  v  kontextu  tohoto
výkřiku  stát  výzvou k  našim zvoláním či
vyjádřením toho,  co  skutečně nosíme na
srdci, co nás bolí a trápí.

Chtěl  bych  vám  přát  požehnané  prožití
Velkého pátku. Vím, že to pro mnohé z vás
je pracovní den, přesto vás chci povzbudit
k tomu, abyste se dokázali zastavit a třeba
v kontextu těchto krátkých meditací a tex-
tů z Písma s nimi spojených promýšlet svůj
život s Pánem. 

Text ke čtení: Mk 15, Jan 19.

Text k přemýšlení:

Po čem nejvíce žízníš?

Po čem žízní  tvoje okolí  a  jak tuto žízeň
můžeš uhasit?

Kde jsi v tomto roce nejčastěji hledal uti-
šení žízně?

Kde jsi nejranitelnější?

Pátek - šestá věta

„Je dokonáno“

Tato slova vyřkl  muž,  který  měl  „to nej-
lepší  ještě  před  sebou“.  Bylo  mu  přece
teprve 33 let. Jak někdo takto mladý může
říci, že je dokonáno? Buď proto, že se mu
život vymkl  z  rukou a on skončil  na po-
pravišti  (a  proto  nic  jiného říci  nemůže),
nebo proto, že co měl na této zemi vyko-
nat, beze zbytku splnil – tedy dokonal. V
případě  Krista  platí  to  druhé.  Splnil  vůli
svého Otce. A přesně o to v našich živo-
tech  jde.  Můžeme dělat  mnoho  věcí,  in-
vestovat do hodně oblastí, které ale z hle-
diska věčnosti mají malou cenu. Smyslem
života se může stát úsilí co nejvíce vidět,
stihnout, vydělat, zažít, zajistit rodinu atd.
Na tom není v zásadě nic špatného, pokud
to  není  smyslem  života.  Druhá  cesta
potom je úsilí naplnit vůli Pána Boha s tím,
že  vše  ostatní  mít  mohu,  ale  nestojí  ani
nepadá  s  tím  můj  život.  Pán  Ježíš  nám
svým „je dokonáno“ ukazuje, že pouze to
druhé  má  smysl.  Jednou  nikdo  z  nás
nebude  litovat,  že  toho  více  nestihl,
nevydělal,  neviděl.  Pokud  něčeho  litovat
bude, potom toho, že nemůže vyznat „je
dokonáno“,  tedy  vykonal  jsem,  co  ode
mne Pán chtěl.

Text ke čtení: Jan 20, Sk 20, 24.

K  přemýšlení:  Naše  víra  není  souborem
optimistických  iluzí,  je  to  cesta,  na  níž
jsme čas od času všichni vystaveni peklu
pochybností a poušti Božího mlčení. Naše
víra,  pokud  je  živá,  obemyká  všechny
polohy života  a  záchvěvy lidského srdce,
nic  lidského  jí  není  cizí  –  ani  to,  co  vy
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prožíváte. Ano, je to pravda – je to pravda
odpoledne Velkého pátku. A to jediné, co k
tomu můžeme dodat,  je toto: dějiny ne-
skončily odpolednem Velkého pátku. Cesta
vede dál. Vede dál, mlčením Bílé soboty –
až k ránu, které konečně přineslo světlo;
světlo, které ve tmách svítí, a tmy ho ne-
pohltily.

Kdybys  stál  na  konci  života,  co  bys  v
životě býval dělal jinak?

Co bys chtěl, aby v tvém životě bylo doko-
náno?

Nebyl tvůj život zběsilým shonem za tím,
co pomíjí?

Sobota - sedmá věta

Ježíš  hlasitě  zvolal:  „Otče,  do  tvých
rukou  svěřuji  svého  ducha!“ Po  těch
slovech vydechl naposled.

Ani v jednom evangeliu není napsáno, že
Ježíš zemřel. Zřejmě je tomu tak záměrně.
Evangelisté  zdůrazňují,  že  smrt  nakonec
neměla  a  nemá  poslední  slovo.  Zároveň
nás Ježíšova poslední slova odkazují k na-
ději vzkříšení. V naší společnosti jsme rea-
litu smrti vytěsnili za zdi nemocnic a léče-
ben, přední stránky časopisů plní zdraví a
úspěšní,  průměrný  věk  se  v  posledních
letech prodlužuje… a přesto na nás realita
smrti dotírá. Jakkoli máme mnoho věcí pod
kontrolou, smrt si nikdo z lidí „neochočil“.
Naděje křesťana je v tom, že i v umírání
může sám sebe svěřit  do rukou dobrého
Boha. Obraz „svěřit se do rukou“ evokuje
dítě,  které  se  bojí  (stejně  jako  se  mi
bojíme  umírání),  zároveň  je  jeho  strach
překonán tím, že je v rukou rodičů, kterým
důvěřuje. I kdyby bylo vše špatné, je-li v
rukou  milujících  rodičů,  svět  je  takový,
jaký má být. Velikonoční týden nás vede k
spočinutí v náručí dobrého Otce a to jak v
životě, tak ve smrti. Zároveň k naději, že
smrt  nemá poslední  slovo,  protože po ní
přichází slavné vzkříšení!

Ke čtení: Žalm 23

K  přemýšlení:  Problémem  není  „přílišná
víra“  církve,  ale  něco  docela  jiného.  My
křesťané  určitě  nehřešíme  přehnaným
nadšením při vyhlídce na věčný život, ale
spíš  jeho  nedostatkem.  Člověk,  který  se
prohlašoval za nevěřícího, svěřil se jednou
svému  příteli  knězi:  „Já  nechodím  do
kostela. Ale někdy se mi stává, že při úmr-
tí některého známého musím jít na hřbitov.
Tam slyším kněze nebo duchovní správce.
Říkají:  ,Tento  muž,  tato  žena  vstanou!'
Rozhlédnu se kolem po lidech. Nikdo nevy-
padá,  že  by  se  zaradoval.  Ani  se  nepo-
hnou. A vím, že to jsou věřící. Já, který v
tu pošetilost nevěřím, si přitom říkám, že
kdybych  tomu  věřil,  byl  by  to  pro  mne
ohromný šok. Ale chápete? Znamenalo by
to, že bych musel křičet, skákat, rozejít se
se vším, co jsem předtím dělal.  Kdybych
tomu uvěřil, volal bych: Hurá! sláva!, které
by zaznívalo až do končin země. A zatím
jim to všechno neříká nic a každý zůstává
nezúčastněně na svém místě.“

Kdy  jsi  naposledy  prožil,  že  jsi  v  rukou
Otce?

Co to brání v zakoušení reality Boží lásky?

Děkuj  našemu  Otci  za  to,  že  dal  svého
syna, abychom mohli spolu s ním žít. Mod-
leme se za to,  aby tato  zvěst  nikdy ne-
zevšedněla, a aby jí ještě mnozí mohli sly-
šet a uvěřit jí.

David Novák

Zdroj: http://david-novak.blogspot.cz/
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Nedělní besídka 
Dary pro nedělní besídku

Ve zprávě o činnosti nedělní besídky za rok
2014 jsme v souvislosti s naším rozpočtem
na  rok  2015  zmínili,  že  budeme  mít  ve
vestibulu  schránku  na  finanční  dary  pro
nedělní besídku.

Schránku vidíte na fotografii.

Děkujeme všem rodičům a  přátelům ne-
dělní  besídky za podporu činnosti  nedělní
besídky. Můžete přispět i na konkrétní akci
nebo činnost nedělní besídky podle svého
uvážení,  stačí  do obálky napsat,  na jaký
účel je váš dar určený.

Ať  vám  Pán  Bůh  požehná  a  oplatí  vaši
štědrost.

Skončilo také provizorium s nabídkou ča-
sopisu  Vrabčáci  a  vlaštovky  ve  vestibulu
našeho sboru. Dosud volné stojánky z ple-
xiskla,  které  překážely  na  přebalovacím
stole  a  nebo  na  parapetu  před  sborovou
nástěnkou,  byly  nahrazeny  robustními

kovovými  kapsami,  které  byly  upevněny
na zeď pod nástěnkou nedělní besídky.

Společně s nimi byla upevněna i schránka
na dary pro nedělní besídku. Dary se vklá-
dají seshora, po odklopení horního krytu.

Minulou  neděli  byla  schránka  umístěna
ještě  provizorně na přebalovacím stolu  a
již jsme dostali první dar - padesát korun.
Prvnímu dárci srdečně děkujeme. Věříme,
že nebude poslední.

Pro  teplé  jarní  a  letní  dny  jsme pro
děti z nedělní besídky připravili krásné
tričko s  potiskem  jejich  oblíbených  po-
staviček z komiksu Barny a jeho kamarádi
v časopise Vrabčáci a vlaštovky.

Věříme,  že  tričko  udělá  dětem  radost  a
bude i dobrou reklamou na náš časopis.

Vzorek trička máme v bílé barvě, ve které
vypadá nádherně, ale je možnost výběru i
z dalších barev, záleží jen na vkusu a přání
dětí.  Tričko  je  z  kvalitní  bavlny  v  dobré
gramáži. Informace o praní a žehlení jsou
na jedné z fotografií.

Prosíme  rodiče  zejména  dětí  z  malé  be-
sídky,  aby  nás  v  případě  zájmu o  tričko
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informovali. Budeme také potřebovat infor-
maci o velikosti trička pro každé dítě.

Nabídka triček samozřejmě platí i pro děti
ve Sboru Petra Chelčického v Lovosicích a
další malé čtenáře našeho časopisu.

Uzávěrku bychom chtěli  udělat po Veliko-
nocích, tak, aby děti mohly dostat trička už
v teplých májových dnech.

Podle rozměrů v této tabulce můžete ob-
jednat trička pro svoje děti.

Dne 22. března jsme měli na besídce
téma  Poslední  večeře. Sestra  Bětuška
připravila pro děti velmi pěkný program a
na jeho závěr si děti mohli  prakticky vy-
zkoušet, jaké to bylo v těch časech, když
při večeři lidé omáčeli chléb do omáček.

Místo tehdejšího chleba nám ovšem Bětuš-
ka upekla výborný pogáč a omáčka byla ze
šípkových povidel  se smetanou,  což nám
všem moc chutnalo.

Moc se nám toto praktické cvičení líbilo. 

Po večeři jsme dětem vysvětlili, i jak Pán
Ježíš ustanovil Památku večeře Páně a co

to pro nás znamená. Děti mohli prakticky
vidět, proč a jak to Pán Ježíš ustanovil a
vyzkoušet si v praxi, jak se to má dělat.

Přípravy na službu nedělní  besídky o
Velikonocích vrcholí. Dnes jsme nahrávali
některé  repliky  do  hry  Velikonoční  ráno,
nacvičovali písně, zkoušeli texty i kostýmy.

Nedělní besídka i klub tak byly ve znamení
pilných  příprav  na  naši  službu.  Na klubu
jsme si nakonec pustili závěrečnou část fil-
mu Evangelium podle Matouše, aby si děti
oživily velikonoční příběh,  o kterém bude
naše služba.
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Služba nedělní besídky bude o Velikonocích
v neděli při dopoledním shromáždění.

Velikonoční číslo časopisu Vrabčáci a vlaš-
tovky vyjde ve čtvrtek před Velkým pát-
kem. Od Velkého pátku bude všem k dis-
pozici ve vestibulu.

Sváteční  číslo  bude  mít  rekordních  20
stran. Čtenáři se mohou těšit na své oblí-
bené  rubriky,  povídku,  kreslené  příběhy
Miluji  svoji  Bibli,  velikonoční  příběh Život
Pána Ježíše, čtení Pro malé čtenáře i ko-
miksy Naši kroniku a Barny a jeho přátelé.
Pro  nejmenší  přináší  časopis  Velikonoční
leporelo s obrázky velikonočních událostí.
Oblíbená písnička je tentokrát ta nejoblí-
benější: Otče náš.

Časopis vyjde v nákladu 70 kusů.

Ve velikonočním čísle časopisu Vrabčáci a
vlaštovky  bude  i  oblíbené  kreslené  vy-

právění Život Pána Ježíše. Bude o odsou-
zení, ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše.

Snažíme  se,  aby  obsah  časopisu  byl
vhodný  pro  děti  od  čtyř  let.  Proto  jim
velkou část časopisu přizpůsobujeme. Nyní
to jsou rubriky Velikonoční leporelo, Miluji
svoji Bibli a Malým čtenářů. Kreslené pří-
běhy život Pána Ježíše však nyní o Veliko-
nocích znázorňují explicitní násilí,  kterého
se římští vojáci na něm dopustili. Nechce-
me tím malým dětem způsobit nějaké psy-
chické  trauma.  Proto  jsme  začátek  této
rubriky raději  označili  známým symbolem
8+  a  poznámkou:  „Nevhodné  pro  děti
mladší osmi let".

Prosíme rodiče malých dětí, aby sami zvá-
žili, zda je vhodné, aby jejich dítě tyto ob-
rázky vidělo. Jedná se o obrázek na straně
15 vlevo dole,  a obrázky na straně 16 a
17. Jsme přesvědčeni, že rodiče mají od-
povědnost za své děti a právo rozhodnout,
co a kdy může jejich dítě vidět.

Děti mladší osmi let a jejich rodiče budou
na tuto věc upozorněni při předávání ča-
sopisu.
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Ve velikonočním čísle časopisu Vrabčáci a
vlaštovky  máme  pro  nejmenší  děti  malý
dárek - Velikonoční leporelo. Je to kreslený
příběh o Pánu Ježíši na dvě strany, který
jednoduchými  slovy  popisuje  velikonoční
příběh.

Věříme, že bude dobrou pomůckou a pří-
ležitostí  pro  rodiče vyprávět  nad obrázky
svým malým dětem velikonoční události, a
to způsobem, který je pro ně srozumitelný
a přitažlivý.

Na Květnou neděli  dostaly děti  v  nedělní
besídce  velikonoční  omalovánky,  které  si
mohly  v  předvelikonočním  týdnu  vy-
barvovat. Rodiče tak mají příležitost si nad
obrázky  s  dětmi  povídat  o  velikonočních
událostech.

Omalovánky budou také k dispozici v na-

bídkových boxech pod nástěnkou Nedělní
besídky ve vestibulu.

Pozvání na velikonoční shromáždění v na-
šem sboru proběhlo již tradičně také for-
mou placené inzerce na internetu na face-
bookových stránkách našeho sboru.

Placená inzerce, jejíž podobu vidíte na ob-
rázku,  je  zajímavou  formou,  jak  oslovit
lidi, kteří o nás neví a pozvat je na naše
stránky nebo na velikonoční shromáždění.
V pozvánce je fotografie prázdného hrobu
a odkaz na video upoutávku na službu ne-
dělní besídky.

Inzerce je zacílena na uživatele facebooku
od  patnácti  let,  kteří  bydlí  v  těchto
městech:  Cheb,  Citice,  Dolní  Žandov,
Habartov, Hazlov, Jáchymov, Karlovy Vary,
Kraslice,  Kynšperk  Nad  Ohří,  Mariánské
Lázně, Nebanice, Skalná, Sokolov, v regio-
nu Karlovy Vary; Luby, Tachov a v regionu
Plzeň.

Za tři dny zatím oslovila téměř 1 000 lidí a
stála 70 Kč.

Zprávy z Mládeže
MK SK 2015

Chtěli  bychom  se  krátce  vrátit  k  Mlá-
dežnické konferenci, která proběhla 13. –
15. února v Bánské Bystrici na Slovensku.
Téma konference bylo „Boj o život“. 

Úvodní text ke konferenci:

Od  prvého  nádychu  do  posledného  vý-
dychu je život človeka boj. O čo v tomto
boji  ide? Len o to,  aby bol  ten posledný
výdych  čo  najďalej  od  prvého  nádychu?
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Sme presvedčení, že žiť znamená viac ako
len  udržiavať  životné  funkcie.  Úlohou
každého z nás je využiť nám vymeraný čas
na to, aby sme našli zdroj života. Aby sme
našli  stratenú  cestu  k  Otcovi,  aby  sme
získali  večnosť!  Len  vtedy  nájde  človek
ozajstné  naplnenie  a  spokojne  dodýcha.
Uveriť  dobrej  správe  a  nájsť  Život  v
Ježišovi  Kristovi  je  ten  najdôležitejší
životný zápas, je to BOJ O ŽIVOT!

Ak potrebuješ v tomto boji povzbudiť, príď
na MK 2015. Ak chceš v tomto boji efek-
tívnejšie  pomáhať  druhým,  príď  na  MK
2015. Ak sa ti (už) bojovať nechce, aj tak
príď na MK 2015! V tomto boji ide predsa
o veľa!  Je to BOJ O ŽIVOT.

Zvukové záznamy chvál, hlavních slov i se-
minářů můžete najít na:    
http://www.mladez.baptist.sk/mk15/

Společná fotografie všech účastníků konference

Zastávka v Bratislavě na hradě

Společné foto naší mládeže

Z našich pravidelných mládeží:
Už od začátku školního roku, probíráme na
každé mládeži biblické postavy ze Starého
zákona. V březnu jsme například probírali
Davida,  Šalamouna,  Eliáše  a  Elíšu.
Skrze tyto mládeže se nejen seznamujeme
se životními příběhy postav, ale i s jejich
charakterem.  Každý  příběh  nás  něčím
určitě obohatil. 
V dubnu chceme dalšími postavami pokra-
čovat. Každou sobotu v 18:00 jste pro-
to na mládež srdečně zváni!
Služba mládeže:
Ve druhém sboru BJB proběhla služba 22.
3. 2015.                        
Služba v prvním sboru BJB proběhne 26.
4. 2015. I za tuto službu se můžete modlit.

CO NÁS ČEKÁ:
4. 4. 2015 - Hod beránka
První  sobotu  v  dubnu  se  uskuteční  na
Chebském hradě tradiční velikonoční akce
Hod beránka. Na této akci se organizačně
opět podílí naše mládež. Zapojit se můžete
i  vy,  především tím, že tuto akci  budete
držet na svých modlitbách. Sestry se také
mohou podílet na občerstvení. 
6. 4. 2015 Výlet na Zelenou horu
Výlet  na Zelenou horu se pořádá již  tra-
dičně  o  Velikonočním  pondělí.  Vyjdeme
společně od naší modlitebny a na hoře bu-
deme  mít  možnost  opéct  si  buřty.  Bližší
informace se ještě upřesní.
4. – 11. 7. 2015 English Camp
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Každoročně  už  několik  let  pořádáme
English Camp a ani letos to není výjimkou.
English Camp je letní akce pro mladé lidi
od  15 do 25 let, součástí které je výuka
angličtiny  rodilými  mluvčími  z  Kalifornie.
Díky přítomnosti amerického týmu je však
angličtina přítomná po celý týden 24 hodin
denně.  Dále  jsou  na  programu  i  večerní
programy,  skrze  které  bychom Vám rádi
pověděli  něco  o  naší  křesťanské  víře.
Ovšem nemusíte se bát nějaké nalévárny,
nikdo  nebude  nikoho  k  ničemu  přesvěd-
čovat.  A rozhodně s  námi nemusíte sou-
hlasit!  Chceme  však  mít  prostor  pro
věcnou diskusi,  která může být přínosem
jak pro Vás, tak ale i pro nás. Mimo to nás
čekají  sporty,  hry,  muzika a spousta jiné
srandy.
Více informací: 
http://4youth.cz/englishcamp-2015/

28. 10. – 1. 11. 2015
Naše mládež ve spolupráci s odborem mlá-
deže pořádá Mládežnickou konferenci mlá-
deže BJB, která proběhne koncem října v
Chebu. Téma konference je „SVATÍ?“. Je to
obrovská milost, že nám tuto službu Bůh
svěřil a je důležité, abychom se i za konfe-
renci modlili.  
Plakát konference:

Náš sbor na internetu 
80 let sestry Danuše Černíkové 
Dne  26.  března  2015  se  dožila
významného  životního  jubilea  sestra
Danuše  Černíková.  Již  nějaký  čas  do
shromáždění  nedochází  kvůli  svému
zdravotnímu  stavu.  Stále  však  touží  do
shromáždění k Božímu slovu jít.

A tak si alespoň doma, pokud je to možné,
přečte z Slov na každý den.

Chceme ji i tímto popřát Boží požehnání a
sílu do dalšího času, který jí zde na zemi
zbývá.  Protože  sestra  je  v  současnosti
nemocná a těžce pohyblivá, byli ji za náš
sbor  popřát  sestra  Marienka  Jelínková  a
bratr kazatel David Sláma.

Tomáš Černík
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Z historie sboru 
Dnes přinášíme poslední díl krátkého seri-
álu  s  názvem  „Z  historie   sboru  BJB  v
Chebu‟. V příštím čísle se ještě k tomuto
seriálu vrátíme a uvedeme jména kazatelů
a laických kazatelů.

Historie sboru BJB v Chebu - 8. Až po-
tud nám pomáhal Hospodin

V srpnu 1980 nastoupil do kazatelské prá-
ce bratr František Hruza. Pán ve své lásce
třtinu nalomenou nedolomil. Na Jeho trpě-
livou  lásku  obrátil  pozornost  unavených
bratří i nově nastupující kazatel:

,,Přeji  si  a  modlím  se  za  to,  aby  naše
společná práce na Boží vinici byla požeh-
naná. Budeme-li žít v lásce našeho Pána,
bude méně bolestí, méně slz. Povede-li nás
láska  Pána  Ježíše  blíž  k  sobě  navzájem,
budeme si vzácnější a i naše okolí pozná,
že máme co dát tomuto světu."

A opravdu, Boží láska rozehřívala i ztuhlé
kolo  sborového  života.  Starší  bratři  se  s
novou nadějí  pouštějí  do díla.  Cítí,  že je
třeba  zesílit  kontakty  mezi  členy  sboru.
Sborové  obecenství  je  narušeno
"moderním"  stylem života -  nedostatkem
času,  vysokým  životním  tempem  a  vzá-
jemným  odcizením.  Velkým  povzbuzením
do další práce byly vyslyšené modlitby za
laické kazatele. Ještě v roce 1980 na žá-
dost sboru udělil ONV státní souhlas bratru
Petru Jelínkovi.  Hned v následujícím roce
obdržel  státní  souhlas  i  bratr  kazatel
Štěpán Křivánek. Oba bratři  se pustili  do
laické kazatelské služby s onou první lás-
kou a horlivostí. 

Osmdesátý  první  rok  přinesl  další  neče-
kanou, ale radostnou událost. Po sedmile-
tém, marném hledání vhodného místa pro
vlastní modlitebnu v Sokolově, při kterém
tamější  bratři  a  zejména  bratr  Jan
Kvasnička  starší  spolu  s  bratry  Š.
Křivánkem  a  Fa.  Hruzou  vynaložili

nesmírné úsilí, se konečně objevila reálná
možnost k zakoupení jednoposchoďové vily
v  Purkyňově  ulici  č.  486.  Hned  po  jejím
zakoupení  byla  zahájena  rekonstrukce.
Architektonické  řešení  modlitebny
vypracoval  bratr  Ing.  Slavomír  Sláma  z
Litoměřic. Se stavebními pracemi se začalo
již  na  podzim 1981.  Bratři  z  Chebu sice
vydatně pomáhali, ale hlavní tíže ležela na
bedrech  bratří  v  Sokolově,  organizačně
vedenými bratrem Karlem Boháčkem.

Rok 1982 je ve znamení dvojnásobné bo-
lesti. Na počátku roku, 9. února 1982, nás
předešel  do  věčného  domova  bratr  Jan
Kvasnička starší.  Pán si  jej  odvolal  upro-
střed rozdělané práce. Stanice v Sokolově i
chebský sbor v něm ztratily neúnavného,
zkušeného laického kazatele, který za své
desetileté působení vykonal pro sbor a zej-
ména pro stanici v Sokolově velký kus prá-
ce.  Na  jeho  místo  nastoupil  bratr  Rudolf
Holub.

Dne  8.  října  1982  si  Pán  odvolal  do
věčných příbytků bratra kazatele Štěpána
Křivánka. Celý jeho život byl pevně spjat s
prací v chebském sboru. Prožil zde dobré i
to horší. V čele sboru stál téměř nepřetrži-
tě od roku 1958. Jako laický kazatel, tak
kazatel  i  předseda rady starších.  Pán jej
obdařil mnohými dary. Nadto pak láskou a
porozuměním pro potřeby druhých. Mnoho
bratří a sester se s ním loučilo se slzami v
očích.  A  také  v  pevné  naději  na  věčné
shledání. Jeho pohřeb se stal  manifestací
živé  víry  a  radostné  zvěsti  evangelia.
Pohřbu se  zúčastnilo  množství  účastníků.
Mezi  smutečními  hosty  byli  i  kazatelé
sborů  BJB  v  ČSSR  v  čele  s  bratrem
předsedou  ThDr.  Pavlem  Titěrou  a
tajemníkem bratrem Stanislavem Švecem.

Na modlitebně v Sokolově muselo být od-
pracováno téměř 10 000 hodin, než mohla
být 23.2. 1983 slavnostně otevřena. Tímto
dnem  se  v  Sokolově  otevřely  nové
možnosti pro práci na Božím díle.

Také  modlitebna  v  Chebu  je  využívána
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podle svých možností. V roce 1983 a 1985
se zde konají oblastní konference BJB pro
Čechy  a  Moravu.  V  následujícím  roce  se
zde uskutečnilo celostátní setkání mládeže.
V této době měl chebský sbor 185 členů.

V roce 1987 byl  zakoupen a upraven na
modlitebnu sborový dům v Kraslicích, teh-
dy  Fučíkova  ulice  č.  36.  Slavnostním
shromážděním  byla  modlitebna  otevřena
20.12.1987. Odpovědností za práci byl po-
věřen bratr Antonín Srb mladší.  Sbor má
na  stanicích  i  v  Chebu  své  věrné  pra-
covníky a skryté modlitebníky.

Tato léta však nepřinášejí  jen radosti.  Po
vnější stránce se vše zdá být v pořádku.
Ze sboru se však postupně vytrácí misijní
duch. Mnozí ve víře nerostou, mají co dělat
sami se sebou. Na pomoc druhým nezbývá
čas.  Na  sborové  práci  se  podílejí  jen
jednotlivci. U některých členů se projevuje
nezájem a pasivita. Stav sboru nejlépe ilu-
strují slova bratra kazatele Hruzy:

,,Každý  sbor,  to  tvrdívali  staří  teologové,
prochází třemi stupni, které se po čase ob-
měňují. Je to stupeň probuzenecký, teolo-
gický a estetický. Když bychom duchovní
stav  našeho sboru  hodnotili  podle  těchto
tří kritérií, pak máme nejblíže k estetické-
mu  období,  o  němž  se  říká,  že  je  pro
duchovní stav nejnebezpečnější."

Tak situaci vidí i vedení sboru v čele s brat-
ry  Petrem  Jelínkem  a  Aloisem  Sauerem.
Opravdu,  situace  není  růžová.  Přizpůso-
bování se světu je tak rapidní, že se neob-
jevuje jen u mladší a střední generace, ale

i u starší. Projevuje se ve všech oblastech
života. Vzrůstající zabydlenost a orientace
na materiální hodnoty je příčinou toho, že
někteří členové sbor opouštějí a odcházejí
za "lepším živobytím".

Pro  některé  se  středem  všeho  stává
poklidný rodinný život,  jiní se zcela "roz-
pouštějí"  v zaměstnání, další  se zase za-
měřují na komfortní trávení volného času.
Nedělní  shromáždění  se  tak  některým
stává jen pouhým módním doplňkem měš-
ťáckého životního stylu.

Je bolestné vidět, jak spokojení, dobře ži-
vení a exkluzivně oblečení "křesťané" sem
přicházejí  hlavně  proto,  aby  konzumovali
estetické a kulturní zážitky. Duchovní steri-
lita  a  vyprahlost  způsobuje,  že  do  sboru
pronikají některé nezdravé prvky scestné-
ho  charismaticko-letničního  učení.  Tyto
jevy nevedou k obživení, ale k nejednotě a
ke  štěpení.  Jak  jsou  pro  tyto  chvíle  ak-
tuální slova zesnulého bratra kazatele Kři-
vánka: ,,Je čas, bratři a sestry, se ze sna
probudit!  Vzor  si  můžeme  brát  jedině  z
Písma a nikde jinde. Pán nechť je nám vel-
mi milostiv!"

A Pán Bůh je milostivý. V rámci výměny
kazatelů  odchází  30.9 1988 bratr  kazatel
Hruza  a  na  jeho  místo  přichází  kazatel
pražského  vinohradského  sboru  bratr
Vlastimil  Pospíšil.  Přináší  sebou  lék  nad
všechny léky. Při své instalaci v chebském
sboru vyhlásil velkolepý program, jehož cí-
lem  je  Golgota.  K  tomu  řekl  prostě  a
jasně:

,,Přeji si, abychom tam chodili a často tam
bývali spolu."

Ano, potřebujeme pokání.  K němu a pod
Golgotský kříž nás vedou i  léta nedávná.
Léta,  ve  kterých  jsme  chtěli  jít  svou
cestou. Kdy jsme možná i pozapomněli na
to, jaké veliké věci s námi učinil Hospodin.

Podobni  izraelskému  lidu,  stydíce  se  za
svou neposlušnost a nevděčnost, stojíme v
bázni před tváří Hospodinovou. Ne, nemá-
me před Ním žádných zásluh. Vidíme však
tu dlouhou řadu svědků víry, kteří s Jeho
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pomocí nesli světlo víry a lásky, pochodeň
živého evangelia.

Spolu  s  nimi  můžeme vděčně a s  novou
nadějí ve věčné příští říci: ,,Až potud nám
pomáhal Hospodin."

Toto  vyznání  bylo  ústřední  myšlenkou
slavnostních vzpomínkových shromáždění,
která se konala ve dnech 2. - 4. 12. 1988.

Bratři a sestry si připomněli zejména zápal
a  nadšení,  které  počátky  sborové  práce
provázely. Nikdo nemohl přeslechnout vy-
znání pamětníků: ,,Co jsme byli, byli jsme
jen z milosti  Boží. Bez Něho bychom byli
ztraceni  uprostřed  ciziny,  stejně  jako  ve
své vlasti."

Do druhé čtyřicítky vstupuje sbor s novými
perspektivami. Otevírá se možnost osamo-
statnění stanice v Sokolově, které by při-
neslo nové impulsy pro duchovní dílo nejen
v Sokolově, ale také na stanici v Kraslicích.

Je  ordinován  diakon  sboru  bratr  Alois
Sauer  starší,  kterého  sbor  pověřil  vys-
luhováním Památky večeře Páně při nepří-
tomnosti  bratra  kazatele  ve  sboru  i  na
stanicích.  Do  služby  v  jednotlivých  slož-
kách sboru se hlásí mladí bratři a sestry...

Zde naše vyprávění končí. Život však jde
dál. Historie chebského sboru se neuzaví-
rá. Její čisté, nepopsané stránky čekají na
další události a mocné skutky Boží. Čekají
také na nás. I na nás do jisté míry záleží,
čím a jak budou zaplněny. Životem víry a
lásky,  nebo  nevěrou  a  lhostejností.  Kéž
bychom všichni v jednotě a jednomyslnosti
chtěli  snášet  úpal  a  horko  dne  na  vinici
Boží a nedávali přednost vychladlému po-
hodlí našich domovů. Kéž bychom se se vší
doufanlivostí obrátili  k Hospodinu. V Něm
je  naše naděje.  Pán  má ve svých  rukou
krátké dny našeho života i další léta rozsé-
vání evangelia v Chebu a okolí.

Dokončení příště.

Z historie Bratrské jednoty baptistů 
Na  tomto  místě  chceme  nadále  přinášet
historické materiály, které mají souvislost
s naší Bratrskou jednotou baptistů. A nyní
máme připraven  materiál  od  Petra  Chel-
čického.

Petr  Chelčický  (asi
1390 –  asi  1460 -
Jižní  Čechy)  byl
spisovatel,  překla-
datel  a  radikální
český náboženský a
sociální  myslitel,  je
považován  za
jednoho  z  nejvý-
znamnějších  před-
stavitelů  české  re-
formace.  Petrovi
náboženští  dědi-
cové  založili  ke

konci jeho života v Kunvaldu Jednotu bra-
trskou. Za první republiky bylo v Českoslo-
vensku  ustaveno  sdružení  baptistických
sborů  s  názvem  Bratrská  jednota  Chel-
čického.  Chelčického  jméno  v  názvu

jednoty mělo zásadní význam. Vytvořil se
tak myšlenkový most mezi baptisty a čes-
kým předchůdcem reformace, který dříve
než sami baptisté kázal myšlenky, na než
kladli  baptisté  velký  důraz.  Jednou  z  ta-
kovýchto  myšlenek  byla  radikální  odluka
církve  a  státu  a  požadavek  svobodného
školství.  Název Bratrská jednota baptistů
byl přijat na počátku 50. let.

Přinášíme  vám  v  dnešním  čísle  druhou
část  část  traktátu  Petra  Chelčického  s
názvem „O trojím lidu“. 

Traktát  „O  trojím lidu“  odsuzuje  učení  o
dělení  společnosti  na  tři  stavy  –  moc
duchovní, moc světská a prostý lid. Zákla-
dem je Bible, kde se píše o rovnosti lidí.

Tento  traktát  přepracoval  do  srozumi-
telnější formy Václav Müller (http://bohu-
a.svetu.cz/).

Redakce
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O trojím lidu

Jak  chceš  v  Kristu  válčit  a  zastra-
šovat?

Proto  si  zvol,  podle  svého  uvážení  a
promysli si, jak chceš v životě v Kristu vál-
čit,  trestat,  zastrašovat!  Protože  nemůže
moc  jinak,  než  zastrašovat.  Jestliže  od
toho upustí a bude odpouštět, ihned sama
od  sebe  zhyne,  neboť  kdo  by  se  ji  bál,
když nabízí milost, ne sílu. Proč by se tedy
kdo  strachem  třásl?  Vždyť  k  čemu  při-
podobnit  vladaře:  K  fíku  sladkému,  olivě
tučné a vinnému kořeni, který lidi utěšuje
anebo k trnu ukrutnému, který člověka ne-
váhá udeřit, odřít do hola, do vězení zavřít
a zabít. To spíše mocní potřebují, než hla-
dové  krmit,  nahé  odívat,  nemocné  léčit,
vzdát se násilí a nátlaku, aby se milost na-
plnila. A proto je veliký rozdíl mezi mocí a
milostí.  Proto  je  třeba  jasně  sdělit,  jaký
řád lze silou nastolit, co se skrývá za tímto
řádem, a komu takovýto řád prospívá.   

Rozuměj: Bůh skrze Svého Syna chce po
křesťanech  něco jiného. Na rozdíl od lidu
nemoudrého, který nezná Boha a není pod
jeho  vládou.  Protože  nějakou  tu  sprave-
dlnost přece potřebují všechny země. Kdy-
by nebylo  této  spravedlnosti,  nemohli  by
lidé spolu žít. A právě pro množství národů
na  této  planetě,  které  neznají  Boha  ani
jeho ctnosti, které ani právo druhých ne-
respektují,  Hospodin,  který  přece  chce
dobro i  pro tento lid,  ustanovuje krále  a
knížata  nad  nimi,  aby  skrze  královskou
moc mohli žít v pokoji, aby veškeré bez-
práví  bylo  potlačeno  a  každá  žaloba  k
právu  přišla.  Aby  nikdo  nemohl  jinému
křivdit,  násilím vyhrožovat,  krást,  hospo-
dářství narušovat. Každá moc, která chce
lidu přinést mír, aby se rozmnožila vzájem-
ná úcta a bohatství, tím tvrději  musí od-
strašovat  tresty,  aby  více  strachu  vzbu-
zovala, a tak aby si každý hleděl svého. A
když moc všechno zlo odstraší, tehdy řád
nastane,  v  pokoji  člověk  bude žít  a  pra-
covat bez překážek. A takovýto řád musí
vládnout nad všemi národy, jinak by zkazili
jedni druhé, vojsko by povstalo proti voj-

sku, silnější by porazili slabší, z domovů by
je vyhnali  a jejich dědiny, domy, statky i
ženy  zabrali.  Proto  moc  nazýváme
světskou,  protože  běh  a  prospěch  světa
ona spravuje. Ona ručí za to, aby se právo
na světě zachovávalo. 

Z tohoto důvodu je moc jako základ práva.
Ale toto platí kvůli zločincům, kteří žijí bez
víry i charakteru,  které právo odstrašující-
mi tresty nutí, aby upustili od svých zloči-
nů a nových aby se nedopouštěli. To vše
vrchnost  činí  pro  svůj  užitek,  aby  jeden
nesvedl druhého, a tak aby ve svém pan-
ství  nepřišli  o  žádného poddaného.  Proto
vytrvale  trestá  každé  zlo  i  nad  tím  nej-
menším,  protože  chce  mít  i  z  toho  nej-
menšího užitek. Proto tolik usiluje nastolit
bezpečí.  Proto pouze a jen pro strach lid
nemoudrý,  který  nezná  Boha  ani  Jeho
Spravedlnost, se poddává meči, který jim
přikazuje.  Avšak  ať  se  zdá  opak,  přesto
samotnou  pravdou  není  motivována  ani
jedna  strana  mince:  Jedni  pro  svůj  zisk
trestají a druzí poslouchají ze strachu, že
jinak  přijdou  k  úhoně.  Byť  ani  ten,  ani
onen  ctnost  v  sobě  nemá,  přesto  vý-
sledkem je oboustranné dobro. Avšak jak
je patrno, toto právo a tato spravedlnost
je  vzdálená  víře  Kristově,  neboť  zde  se
jedná  jen  o  hledání  vlastního  sobeckého
prospěchu. A ještě doplňuji, že pro stát je
menší zlo, když skrze byť takovouto moc
se v míru spravuje a tak je všechen zločin
a žaloba vymícena. Ale přemnožená a vzá-
jemně nepřátelská vrchnost  to dobré kazí,
že ani pravda, ani pokoj, nezavládne zemi
a žádné právo nezůstane v lidu. A tak když
někdo něco má,  po tom mnozí  vztáhnou
ruku, tlustý na kost zhubne a hubený sice
může mít svou čest, ale nic z toho.

Násilí vírou nejedná a víra násilí nepo-
třebuje...

O to raději teď píši o pravém právu, který
Kristus  uvedl  podle  cti  a  milosti  Ducha
Svatého. Vždyť Bůh skrze proroka pravil o
Kristu, že ,,On bude spravovat lid můj Iz-
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raelský."A Kristus poddal svůj lid pod zá-
kon milosti, v němž není žaloba, aby pravá
harmonie  duchovní,  podobná  andělům  v
nebi,  zavládla  v  tomto  lidu.  Pokoj
nerozdělitelného  svazku  mnohých  údů
jednoho těla. Dokonalá spravedlnost, která
daleko  převyšuje  světskou  moc  jakýkoliv
knížat, ale i Starého zákona, kterou Kristus
označil  za  nedostatečnou,  když  řekl:
,,Nebude  -  li  vaše  spravedlnost  hojnější
než  židovská,  nevejdete  do  království
nebeského."  Jestli  jsme  tedy  poddání
Milostí a Bez žaloby, pak v sobě, v našich
srdcích,  máme  zasazenou  onu  vysokou
spravedlnost,  která  spočívá  v  milosti  ke
všem. A kde roste tato milost, tam všem
ze srdce přeje dobré, a ne pouze přeje, ale
také  činí,  podle  svých  sil  a  schopností.
Tatáž  láska  žádnému  nepřeje  zlo,  ani
nepřivolává,  nečiní,  nebere,  nepřekáží,
nezarmucuje, ani  jinak neškodí druhému,
ale  těší  a  pomáhá každému podle  svých
možností a potřeb druhého. A ještě více ta
milost, když bezpráví zakusí, to trpí a zase
miluje, modlí  se a dobře činí těm, kdo ji
pomlouvají, nebo křivdí.  

A tak neexistuje žaloba pro ty, kterým zá-
kon sluší, neboť kdo v sobě nosí ovoce lás-
ky výše uvedené, ruší žalobu na obě stra-
ny: Druhým křivdu nečiní, tudíž nikdo na
něj  nemůže  spravedlivě  žalovat,  a  když
křivdu zakusí, tak tu strpí. V takových není
místo  pro  sváry,  pro  takové  jsou  soudy
hanbou a hříchem, jak praví apoštol: Když
jsou mezi vámi spory, je mezi vámi i hřích.
Tito  činí  spravedlnost  dokonalou,  vždyť
Boha i bližního právě miluje a ve vztahu ke
všem  pokoj  a  dobro  hledají.  Takovému
řádu, který vládne a měl by vládnout lidu
božímu, se nelze naučit  od žádné moud-
rosti tohoto světa, k takový řád násilím ne-
může vnutit světská moc, tento řád se rodí
ze srdce dobré vůle, které není pod stra-
chem jako srdce otrokovo, ale pod milostí
jako srdce synovo. Takoví se učí zákonem
pravdy  popsaném  ve  Čtení,  jsou  vedeni
Duchem Svatým, jak píše apoštol: ,,Ti, kdo
jsou  synové  boží,  jednají  Duchem  Sva-
tým." 

Na druhé straně moc světa spočívá v tom,
že  jedině  svědectvím  lze  najít  sprave-
dlnost, a tak když chybí srdce dobré vůle,
musí se nátlakem ke svědectví nutit. Nikdo
přece druhým k právu nepomůže, jestliže
tím sám utrpí škodu, a tak na sebe pravdu
v žalobě nepoví, jenom když je svědectvím
druhých  přinucen.  Takový  člověk  není  v
srdci spravedlivý, když na konec pouze pro
to, že mu nic jiného nezbývá, je ochoten
uhradit  křivdu,  která  vznikla  mezi  ním a
jeho  bližním,  proti  svému  užitku.  Nezná
Boha  a  ani  se  jej  nebojí.  Pro  takovéto
muže  existuje  světské  právo,  kteří  svou
nespravedlivou a nerovnou vůli skloní pou-
ze pod odstrašující mocí meče.  

Pro tento naprostý rozpor světského práva
skrze moc a práva Kristova skrze milost,
musíme jasně a otevřeně říci, že toto dvojí
právo nemůže spolu koexistovat ve jménu
jedné  víry  Kristovi.Nemůže  koexistovat
právo Kristovo a právo světa. Vždyť něco
jiného je konání člověka, který mocí přinu-
cen  nemá  jinou  alternativu  a  konání
člověka,  který  láskou  činí  skutky  dobré
vůle stojící na slovech Boží Pravdy.  Z toho
zřetelně vyplívá, že stejně jako je daleko
moc  světská  od  Pravdy  Kristově  zazna-
menané v Písmě Jeho, tak daleko je víra
Kristova od potřeb moci světské. Moc vírou
nejedná a víra moci nepotřebuje. Víra svou
plností a zachováním nezávisí od moci. Ale
jako je motivací mocí hromadit zboží, po-
četnost  družin  vojáků,  hradů  a  pevných
měst, tak motivace a prospěch víry spočívá
v Moudrosti Boží a Síly Ducha Svatého. A
tak bez moci, která vzbuzuje strach a od-
strašuje  člověka  tak,  že  ztrácí  svobodu
jednání, víra pevně stojí, opírajíc se o moc
Ducha. Vždyť jak apoštol píše: "

,,Nepřijali jste ducha bázlivosti, ale Ducha
Synů  Božích,  v  kterém  voláme  Abba,
Otče." Tito bratři  a sestry, kteří  pod tuto
správu náleží,  já osobně považuji  za tělo
Kristovo Duchovní.

Pokračování příště.
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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 BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
 Hlaváčová Jitka 2. duben 
 Jelínková Dáša 3. duben
 Sauerová Marie (Lojza) 7. duben
 Zelenková Daniela 7. duben
 Sauerová Marie (Ferd) 8. duben
 Jelínková Berta 13. duben
 Sauerová Žofie 21. duben 
 Černíková Kateřina 23. duben
 Novák Jan 27. duben 
 Černíková Etelka 28. duben
 Klepáček Alois 29. duben

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

Sborová oznámení
3. 4. Velký Pátek; v 19:00

4. 4. Hod Beránka – velikonoční akce pro děti na Chebském hradě od 14:00

5. 4. Velikonoční neděle vzkříšení

6. 4. Velikonoční pondělí; shromáždění v 10:00

12. 4. Sborová hodina k materiálům pro Sjezd delegátů v 15:00

18. 4. Sjezd delegátů BJB v Aši

19. 4. Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru

21. 4. Od 21. 4. do 26. 4. služba Kazatelského kvartetu na Svaté Heleně a v okolí;
prosíme o modlitby za službu Kvartetu, aby Bůh skrze písně i slovo působil a oslavil se.

Plán sborový aktivit 
1.-3. 5. Konference sester v Praze, služba pěveckého sboru při konferenci

10. 5. Den matek

12.-14. 5. Česko-Slovenský kurz kazatelů v Račkové dolině

29. 5. Noc otevřených kostelů

31. 5. Grilování (besídka?)

21. 6. Ukončení školního roku - grilování
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Program na březen 2015 
Středa 1. duben 2015 16:30 Skupinka sester

17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 2. duben 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Velký Pátek
Pátek  3. duben 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  3. duben 2015 19:00 Velkopáteční bohoslužba
Sobota 4. duben 2015 18:00 Setkání mládeže
Boží hod velikonoční 
Neděle 5. duben 2015 9:00 Služba nedělní besídky Modlitební: br. David Sláma

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 5. duben 2015 16:00 Služba dorostu Kázání: br. David Sláma

Velikonoční pondělí
Pondělí  6. duben 2015 10:00 Velikonoční bohoslužba 
Středa 8. duben 2015 16:30 Skupinka sester

17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 9. duben 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   10. duben 2015 16:30 Dorost
Pátek  10. duben 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  10. duben 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota 11. duben 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  12. duben 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 12. duben 2015 15:00 Sborová hodina k materiálům pro Sjezd delegátů
Neděle 12. duben 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 15. duben 2015 17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 16. duben 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   17. duben 2015 16:30 Dorost
Pátek  17. duben 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  17. duben 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 18. duben 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 19. duben 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák

br. Václav Černík
Slovo k dětem:ses. Veronika Černíková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 19. duben 2015 15:00 Jarní koncert pěveckého sboru
Neděle 19. duben 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 22. duben 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 23. duben 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   24. duben 2015 16:30 Dorost
Pátek  24. duben 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  24. duben 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Sobota 25. duben 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 26. duben 2015 9:00 Služba mládeže Kázání: br. Jan Jackanič ml.
Neděle 26. duben 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 26. duben 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 26. duben 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 29. duben 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 30. duben 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
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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/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:

http://podcastcheb.baptistcz.org/

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: Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Korektury Eliška Hrůzová. Vychází v nákladu 100
výtisků zpravidla poslední neděli  v měsíci na další  měsíc. Toto číslo vyšlo 3. dubna 2015. 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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