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Slovo kazatele
Lidé sami vypravují, jak
jste  nás  přijali  a jak
jste  se  obrátili  od
model  k Bohu,  abyste
sloužili  Bohu  živému
a skutečnému  a oče-
kávali  z nebe  jeho
Syna,  kterého  vzkřísil
z mrtvých,  Ježíše,  jenž
nás vysvobozuje od při-

cházejícího hněvu.
1Te 1,9n

Milí bratři a sestry,
jak má vypadat náš život po uvěření? Jak
a čím máme svůj  život  naplnit?  Pavel  to
v těchto dvou verších shrnuje.
Mluví  o obrácení  –  od  toho,  v co  (nebo
v koho) jsme skládali naději, že náš život
naplní  a zajistí  (naše  síla,  schopnosti,
peníze,  postavení,  charakter…,  nebo  jiná
modla) k živému Bohu. Modly jsou mrtvé,
nedovedou  dát  život,  naopak  ho  berou.
Bůh je  živý,  skutečný  a dává život,  sku-
tečný život.
Tomuto Bohu máme sloužit.  Je to řečeno
obecně – a to je dobře, protože způsobů,
jak můžeme sloužit Bohu, je mnoho. Musí-
me  dát  pozor  na  to,  abychom  nesloužili
sami  sobě,  aby  nám  nešlo  o prosazení
sebe,  ale  o oslavu  Pána  Ježíše.  Bohu
máme sloužit vším, co máme, celým způ-
sobem života.  Svým zaměstnáním,  které
můžeme  dělat  jako  pro  Pána,  svým

osobním  životem  modlitby  a svědectví.
Můžeme  sloužit  ve  sboru  k budování
ostatních,  můžeme  sloužit  spolu  jako
církev,  sbor těm, kteří  to potřebují  okolo
nás… Příležitostí je mnoho. Náš život nemá
být životem, který žijeme sami pro sebe,
má být odevzdaný Bohu, zaměřený na Něj.
Druhou věcí, která má naplňovat náš život,
která  je  Boží  vůlí  pro  náš  život,  je  oče-
kávání na příchod Pána Ježíše. Přiznám se,
že na toto zapomínám a jsem rád, že mi to
Bůh připomíná. Očekávání na Jeho příchod
dává  totiž  správnou  perspektivu  celému
životu, všemu snažení. On přijde a bude-
me stát před Ním – máme Ho čekat jako
svého  dobrého  Pána,  kterého  milujeme.
Proto  máme  také  chtít  žít  čistý  život,
abychom Ho mohli radostně přivítat.
Máme sloužit tím darem, kterým nám dal.
Očekávání  na Pána Ježíše  ovlivňuje  naše
priority, rozhodování o tom, co dělat a co
ne.
Očekávání  na  Jeho  příchod  nás  zbavuje
obav  z toho,  co  nás  čeká  v životě,  ve
společnosti,  protože  můžeme  vědět,  že
Bůh má vše ve svých rukou a že si pro nás
přijde.  Pán  Ježíš  je  náš  Vysvoboditel  od
přicházejícího  Božího  hněvu.  Čeká  nás
nebe, radost z Boží přítomnosti.
Služme tedy Bohu, z Jeho síly a očekávej-
me Pána Ježíše.

David Sláma

...zemřel, byl pohřben, sestoupil do pekel...  
Zjevení Janovo 1,12-18

Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou
mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem
sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů
někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na

zem,  a na  prsou  zlatý  pás.  Jeho  hlava
a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho
oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné
kovu  přetavenému  ve  výhni  a jeho  hlas
jako  hukot  příboje.  V pravici  držel  sedm
hvězd  a z jeho  úst  vycházel  ostrý  dvou-
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sečný meč; jeho vzhled jako když slunce
září v plné své síle. Když jsem ho spatřil,
padl  jsem k jeho nohám jako mrtvý;  ale
on vložil na mne svou pravici a řekl: "Ne-
boj se. Já jsem první i poslední, ten živý;
byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky
věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

Milé sestry a bratři,

jednou z nejdůležitějších českých knih po-
revoluční doby je nepochybně román Sest-
ra  od  Jáchyma  Topola.  Je  to  dílo,  které
svým  divoce  bezhraničným  jazykem
a rychlým,  nepřehledným  dějem,  velmi
trefně  odráží  atmosféru  a také  otázky
devadesátých  let  v české  společnosti.
Hlavní  postavou tohoto románu je  mladý
muž, kterému se říká Potok. A já bych rád
dnes naše přemýšlení začal citací jednoho
snu, ve kterém se Potok se svými přáteli
ocitá  v koncentračním  táboře  Osvětim.
V přízračnosti  toho  snu klopýtá  po  neko-
nečném poli lidských kostí a klepe se pod
hrůzou a absurdností toho, co vidí. Nako-
nec  jeho  oči  přitáhne  drobný  detail:  „…
a pak jsem viděl jen popel a v tom popelu
v jedný z pecí ležel, bratři, malej kus kovu
seškvařenej žárem, byl  zapadlej  v roštu…
A ten  kovovej  škvarek  v peci  byl  klíč…
A v tom jsem, bratři moji… pochopil nebo
mi  spíš  Tvář  dala  do  mozku,  že  ten  ži-
dovskej kluk nebo holka… kterej tenhle klíč
tahal na krku ve svým čase, ten Mojšele
nebo ta Bašele, už nepřijdou… Dítě už ne-
dorazí, protože ho v tý peci spálili. A že to
byl  Mesiah.  A že  nás  čeká  život  slepejch
červů  bez  naděje  a beze  smyslu  až  do
smrti…  Mesiah  už  nepřijde.  Už  tu  byl
a spálili  ho.  To  mi  tam  nahoře  blesklo
hlavou, bratři moji.“ Tolik úryvky z knihy.

Celým tím dlouhým výjevem Potokova snu,
tak, jak ho Jáchym Topol popisuje, prolíná
se silný motiv smrti a zániku, spojený s té-
matem zla.  Trefně  se  v tom ukazuje,  že
smrt a zlo k sobě nějak patří, že tvoří ja-
kousi nerozlučnou dvojici, která leží na lid-
ské existenci. I v případě smrti bez cizího
zavinění, takzvané „přirozené smrti“, je na
životě konáno násilí. I tehdy je to boj proti
zlu. Prohraný boj. Vždy, když se zlo a smrt

dostane ke slovu, začne se člověk otřásat
v základech.  Tato  dvojice  nám  totiž
nejjasněji  staví  před oči,  jak moc je  náš
život  ohrožený  nesmyslností.  Ať  už
děláme, co děláme, ať se nám daří dobře
či  zle,  dokud  žijeme,  zůstává  před  námi
stále  ještě  díl  budoucnosti,  díl  času,  do
kterého  se  můžeme  nadechovat
a vycházet. Smrt a zlo ale jakýkoliv smysl
a výhled  podkopávají.  Člověk  je  vydaný,
bez zastání, bez pomoci. Je sám. A to je
peklo.  Ne  nějaké  pohádkové  chrastění
řetězy, ale bytí bez Boha, bez druhých, bez
budoucnosti.

V průběhu  naší  běžné  existence  se  nám
obvykle daří dunění tohoto pekla přehlušit
zvukem  našeho  života,  různým  progra-
mem  a zábavou.  Někdy  ale  nastávají
okamžiky, kdy ani ten sebevětší náš hluk
nestačí  a zlo a smrt se na nás natlačí  ve
vší  své  neodbytnosti.  Takovým obludným
zesilovačem pekla byl Holocaust.

Přece ale Holocaust není jiným zlem a ji-
nou smrtí,  než všechny předešlé a násle-
dující.  A ani  na  Potokových  slovech  zase
tolik  moderního  a nového  není.  Vždyť  ve
své podstatě jsou vlastně jen jiným vyjád-
řením  toho,  co  ve  stručnosti  čteme
v evangeliích i v Apoštolském vyznání víry:
Ježíš  Kristus  zemřel  a byl  pochován,  se-
stoupil do pekel…

Mesiáš zemřel. Přibili ho, spálili ho. O tom
není  pochyb.  Ten  zásadní  rozdíl  je  ale
v tom, jak této skutečnosti rozumět. Co to
vlastně pro nás, pro lidi, znamená. V Poto-
kově snu je smrt Mesiáše tragédií, protože
znamená, že už nás nemůže zachránit. Že
jeho záchranná mise selhala, byla násilně
ukončena. Mrtvý Mesiáš už je nám k niče-
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mu,  a nás  teď  čeká  život  slepejch  červů
bez naděje a beze smyslu až do smrti.

Evangelium se ale dívá na smrt Ježíše Kris-
ta  docela  jinak.  Zvěst  křesťanské víry  je
přesně  opačná.  Ježíšova  smrt,  navzdory
své hříšnosti,  násilnosti  a zdánlivé bezna-
dějnosti,  je  pro  nás  paradoxně  dobrou
zprávou. Proč? Protože Ježíš, jdoucí cestou
člověka, neuhnul. Zůstal s námi. Nezůstal
před hrobem, před pecí.

Mesiáš, který by nebyl mrtvý, by nám byl
totiž k ničemu. Jak by se mohl týkat nás,
umírajících,  ten,  který  by  spolu  s námi
neumíral? Jak by mohl něco vědět o smrti
ten, který zůstává smrtí  nedotčený. Ježí-
šova cesta není cestou nesmrtelných nad-
přirozených bytostí. Není něčím nad námi,
a tak  také mimo nás.  Je  to  Immanuel  –
Bůh s námi.

V této věci je tedy Potokův sen snem prav-
divým. Pokud někde máme hledat Mesiáše
v Osvětimi, pak to musí být v peci. To je
ten plamen ohně, zářící Synu člověka z očí
v knize Zjevení. Není to nějaký nadpozem-
ský chladivý a hladivý žár,  není  to  zářiv-
kové světlo nebe. Je to, a musí to být oheň
spalující  a bolestivý,  oheň  oběti,  takový,
jaký obracel v prach miliony lidí v Osvěti-
mi.  To  tímto  ohněm  je  proměněný  zjev
Syna člověka, tímto žárem jsou přetavené
jeho nohy, kterými vstoupil k nám. Jedině
v něm  a díky  němu  se  z plamenů  pekla
stává světlo naděje. Svíce a hvězdy ukazu-
jící cestu jeho církvi, všem, kdo před hro-
bem neztratili víru.

Naděje,  vyrůstající  ze smrti  Mesiáše není
nadějí  na  život  bez  smrti,  zla  a bolesti.
A každý, kdo se obrací k Bohu a ke Kristu

s touto nadějí v nesmrtelnost, bude nutně
zklamán.  I Šadrak,  Mešak  a Abed-Nego,
vyvedení bez úhony z ohnivé pece nakonec
přece  jen  svůj  život  skončili  smrtí.  Smrt
a zlo, jak dobře víme, nemizí. Jedno je na
nich ale už jiné než dřív. Smrt a zlo už ne-
můžou nikdy být peklem. Už nikdy nejsou
místem úplné beznaděje. Už nikdy nejsou
místem  úplné  opuštěnosti.  Nejsou
Boha-pusté. Protože Bůh do nich sestoupil.
Protože nás v nich nenechal samotné.

Tolik nám, milé sestry a bratři, stačí vědět
o smrti  Ježíše  Krista,  abychom pochopili,
že i tato, na první pohled temná zpráva je
evangelium.  Jednu  drobnost  ale  musíme
ještě  pro  úplnost  dodat  a trochu  tak
předběhnout sled Apoštolského vyznání.

Je to detail,  ve kterém se jinak pravdivý
a obdivuhodný Potokův sen mýlí. Klíč, kte-
rý  je  pro  Topola  znamením  dětské  ode-
vzdanosti  a zranitelnosti  umučeného
Mesiáše,  ten  klíč  nezůstal  uvnitř  v Osvě-
timské  peci  a neproměnil  se  v nefunkční
škvarek.

"Neboj  se.  Já  jsem  první  i poslední,  ten
živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na
věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.”

Modleme se:

Hospodine, vyhlížíme Tvou pomoc, voláme
Tě ve svých úzkostech a v obavách z ne-
smyslnosti  života.  A Ty  nám  odpovídáš
svou  tichou  přítomností.  Tím,  že  jdeš
v Kristu  Ježíši  s námi.  A my  už  nikdy
nejsme a nebudeme sami. Děkujeme Ti za
to.

Amen

Zdroj: www.topolka.estranky.cz

O souzení
Leviticus  19,15  –  18:  „Nedopustíte  se
bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat ne-
majetnému  ani  brát  ohled  na  mocného;
budeš  soudit  svého  bližního  spravedlivě.
Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utr-
hač,  nebudeš  ukládat  svému  bližnímu

o život.  Já  jsem  Hospodin.  Nebudeš  ve
svém srdci chovat nenávist ke svému brat-
ru, ale budeš trestat svého bližního podle
práva, a neponeseš následky jeho hříchu.
Nebudeš se mstít synům svého lidu a ne-
zanevřeš na ně, ale budeš milovat svého
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bližního jako sebe samého. Já jsem Hospo-
din.“

1.  Korintským 11,26 – 32: „Kdykoli  tedy
jíte  tento  chléb  a pijete  tento  kalich,
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Kdo by  tedy jedl  tento  chléb a pil  kalich
Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi
Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než
tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí
a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně,
jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi
vámi  tolik  slabých  a nemocných  a mnozí
umírají.  Kdybychom  soudili  sami  sebe,
nebyli  bychom  souzeni.  Když  nás  však
soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom
nebyli odsouzeni spolu se světem.“

Matouš 7,1 – 5:  „Nesuďte,  abyste nebyli
souzeni.  Neboť  jakým  soudem  soudíte,
takovým  budete  souzeni,  a jakou  měrou
měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to,
že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve vlastním oku nepozoruješ?

Anebo  jak  to,  že  říkáš  svému  bratru:
`Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ – a hle,
trám  ve  tvém  vlastním  oku!  Pokrytče,
nejprve  vyjmi  ze  svého  oka  trám,  a pak
teprve  prohlédneš,  abys  mohl  vyjmout
třísku z oka svého bratra.“

Milé sestry a drazí bratři,

dnešní kázání se bude týkat souzení, a to
souzení  druhých.  Soudit  se  řecky  řekne
krinó a znamená rozlišovat, hodnotit, roz-
hodovat  a nakonec  soudit  ve  smyslu
soudního  procesu  i ve  smyslu  mravního
úsudku  o druhých.  V našem  textu  nemá
výraz přesně vymezený rozsah, ale může-
me nejspíše mu rozumět jako soudcovské-
mu přístupu k bližnímu, ať se projeví  ve-
řejným  odsouzením,  znevažujícími  řečmi
mezi lidmi anebo jen povýšeným postojem
v srdci.  Příkaz  „nesuďte“  nemusí  být
namířen  výlučně  proti  farizeům,  sklon
odsuzovat  druhé  je  blízký  každému
zbožnému srdci.

Jak široce máme chápat Ježíšův příkaz ne-

soudit?  Ve  výkladech  jsem  objevil  dva
krajní přístupy. První přístup, který může-
me  označit  jako  silný  přístup,  zapovídá
veškeré  souzení  i posuzování  druhých.
Soudit  druhé  přísluší  jen  Bohu  na  Po-
sledním soudu. Proto v textu stojí: „… ja-
kým  soudem  soudíte,  takovým  budete
souzeni,  a jakou  měrou  měříte,  takovou
Bůh naměří vám“. Navíc člověk, který má
trám ve svém oku, je vlastně slepý a tak
nemůže druhé soudit  a ani  je  posuzovat.
Je zajímavé, že v prvních staletích naší éry
křesťan  nemohl  být  nejen  prostitutem,
vojákem  či  hostinským,  ale  rovněž  ani
soudcem čili nesměl vést soudní proces.

Druhý krajní přístup, který můžeme ozna-
čit jako slabý přístup, se omezuje na poža-
davek  nesoudit  nespravedlivě.  Jinak  ře-
čeno soudit  se má spravedlivě,  jak jsme
slyšeli  v našem  dnešním  prvním  čtení.
Trestat svého bližního podle práva není zde
v rozporu s milováním svého bližního jako
sebe samého. I Ježíš hovořil o napomínání
druhých, což nejde bez posuzování jejich
chování. A tak Matoušově evangeliu čteme
tato Ježíšova slova: „Když tvůj bratr zhře-
ší,  jdi  a pokárej  ho  mezi  čtyřma  očima;
dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li
si  říci,  přiber  k sobě  ještě  jednoho  nebo
dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla
potvrzena každá výpověď´. Jestliže ani po-
tom neuposlechne, oznam to církvi; jestli-
že však neuposlechne ani církev,  ať  je ti
jako pohan nebo celník.“ (Mt 18,15 – 19).
Vidíme  zde,  že  příkaz  nesoudit  není
v rozporu ani s církevní kázní. Tak, jak je
to? Nesoudit bližního vůbec či přece jenom
soudit,  ale  jen  spravedlivě,  podle  práva
a vyhýbat  se  přitom  stranění  osob  a ne-
soudit druhé přísněji než sami sebe?
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Možná,  že  pravda  leží  někde  uprostřed.
Tedy že v některých případech soud není
na  místě  a v některých  v případech  na
místě je. Podívejme se nyní na to, jak se
o tom píše v Písmu svatém. Podle evange-
lické  zásady,  že  Písmo  svaté  vysvětluje
samo sebe, pokud bereme Písmo jako ce-
lek, kdy jeden text vysvětluje či doplňuje
text druhý. Díky tomu a samozřejmě díky
Duchu svatému se Písmo svaté stává sro-
zumitelné a jasné.

Začneme texty,  které hovoří  o případech,
kdy  se  soudit  nemá.  Neměli  bychom
předně soudit motivy druhých, to může jen
Bůh. Nemáme tak soudit druhé jen podle
vnějšího  zdání,  jak  říká  Ježíš  v Janově
evangeliu: „Nesuďte podle zdání, ale suďte
spravedlivým soudem.“ (Jan 7,24).

Dále  nemáme  soudit  službu  druhých
křesťanů, jak píše apoštol Pavel ve svém
Prvním  listě  Korintským:  „Proto  ať  nás
všichni  pokládají  za  služebníky  Kristovy
a správce Božích tajemství. Od správců se
nežádá nic jiného, než aby byl každý shle-
dán věrným. Mně tedy pramálo záleží na
tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský
soud.  Vždyť  ani  já nejsem soudcem sám
nad sebou; ničeho si nejsem sice vědom,
tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť
mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto
soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On
vynese na světlo to, co je skryto ve tmě,
a zjeví  záměry  srdcí;  tehdy  se  člověku
dostane chvály od Boha.“ (1K 4, 1 – 5).

Nemáme rovněž soudit druhé věřící ve vě-
cech, které nejsou samy o sobě ani dobré,
ani zlé, jak uvádí apoštol Pavel v Listě Ří-
manům a v Listě Koloským: „Bratra ve víře
slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete
se  s ním  o jeho  názorech.  Někdo  třeba
věří,  že může jíst  všechno,  slabý však jí
jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí  všecko,
nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí,
nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh
jej  přijal  za  svého.  Kdo jsi  ty,  že soudíš
cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne,
rozhoduje  jeho  vlastní  pán.  A on obstojí,
neboť Pán má moc jej podepřít. Někdo roz-
lišuje dny, jinému je den jako den. Každý

nechť  má  jistotu  svého  přesvědčení.“
(Ř 14,1  –  5).  „Nikdo  tedy  nemá  právo
odsuzovat  vás za to,  co jíte nebo pijete,
nebo  kvůli  svátkům,  kvůli  novoluní  nebo
sobotám.“ (Ko 2,16).

A konečně nemáme soudit jiného věřícího
tím,  že  o něm zle  mluvíme,  jak  píše  ve
svém listě Jakub, bratr Páně: „Bratří, ne-
snižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo
odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon.
Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zá-
kon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce.
Jeden je  zákonodárce  i soudce;  on může
zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsu-
zuješ bližního?“ (Jk 4,11 – 12).

Pozoruhodné je to, že apoštol Pavel dopo-
ručuje,  abychom  především  soudili  sami
sebe.  Jak  jsme  o tom  slyšeli  v našem
dnešním druhém čtení: „Nechť každý sám
sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto
kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává,
že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě od-
souzení. Proto je mezi vámi tolik slabých
a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom
soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni.
Když nás však soudí Pán, je to k naší ná-
pravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se
světem.“ (1K 11,28 – 32).

Písmo svaté  však  uvádí  nemálo  případů,
když  je  třeba  soudit  či  posuzovat  druhé
lidi, a to věřící i nevěřící. Křesťané mají na-
příklad rozlišovat, zda druzí lidé jsou věřící
či  ne,  aby  se  nepodíleli  na  skutcích  tmy
s nevěřícími,  jak  píše  apoštol  Pavel  ve
svém Druhém listě  Korintským:  „Nedejte
se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěří-
cími! Co má společného spravedlnost s ne-
pravostí?  A jaké  spolužití  světla
s temnotou?  Jaký  souzvuk Krista  s Beliá-
lem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké
spojení  chrámu  Božího  s modlami?  My
jsme přece  chrám Boha živého.  Jak  řekl
Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi
nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým
lidem.  ´  A proto  `vyjděte  z jejich  středu
a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho ne-
čistého  se  nedotýkejte,  a já  vás  přijmu
´a `budu  vám Otcem a vy  budete  mými
syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´.“
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(2K 6,14 – 18).

Dále  běžné  spory  mezi  věřícími  se  mají
rozsuzovat v církvi, ne mimo ní, jak upo-
zorňuje apoštol Pavel v Prvním listě Korint-
ským: „Máte-li spory o tyto všední záleži-
tosti,  proč se obracíte k těm, kdo nemají
s církví  nic  společného?  K vašemu  za-
hanbení to říkám. Cožpak není mezi vámi
nikdo  rozumný,  kdo  by  dovedl  rozsoudit
spor  mezi  bratřími?  Ale  bratr  se  soudí
s bratrem, a to před nevěřícími!  Již  to je
vaše prohra, že se vůbec mezi sebou sou-
díte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč radě-
ji nenesete škodu? Vy však křivdíte a ško-
díte, a to bratřím!“ (1K 6, 4 – 8).

Na jiném místě v Prvním listě Korintským
uvádí  apoštol  Pavel,  že  je  třeba  soudit
a trestat hříchy členů sboru: „Napsal jsem
vám v listě, abyste neměli nic společného
se smilníky; ale nemyslel jsem tím všecky
smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče
a modláře, protože to byste museli ze svě-
ta utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se
nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale
přitom je smilník nebo lakomec nebo mod-
lář  nebo  utrhač  nebo  opilec  nebo  lupič;
s takovým ani nejezte. Proč bych měl sou-
dit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit
ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty
bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze
svého středu!“ (1K 5, 9 – 13).

V Prvním listě Tesalonickým pak Pavel píše,
že  je  nutno  rozpoznávat  neukázněné,
malomyslné,  slabé  členy  sboru  a jednat
s nimi podle biblických pokynů: „Klademe
vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné,
těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se
všemi mějte trpělivost.“ (1Te 5, 14).

I pravověrnost  členů  sboru  nutno  posu-
zovat či soudit, jak píše apoštol Pavel v lis-
tě  Titovi  či  v listě  Římanům:  „Sektáře
(podle kralického překladu kacíře) jednou
nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
je jasné, že takový člověk je převrácený,
hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.“
(Tt 3, 10 – 11). „Prosím vás, bratří, abyste
si  dali  pozor  na  ty,  kdo  působí  roztržky
a chtěli  by vás svést od učení, které jste

přijali. Vyhýbejte se jim!“ (Ř 16, 17 – 18).

Podle  Božího  slova  mají  věřící  posuzovat
i učení učitelů a kazatelů, jak píše apoštol
Jan: „Mějte se na pozoru, abyste nepřišli
o to,  na  čem  jste  pracovali,  ale  abyste
dostali  plnou  odměnu.  Kdo  zachází  dál
a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha;
kdo  zůstává  v jeho  učení,  má  i Otce
i Syna.  Přijde-li  někdo  k vám  a nepřináší
toto učení, nepřijímejte ho do domu a ne-
vítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho
zlých skutcích. (2J 1, 8 – 11).

Posuzování se nevyhnou ani starší sboru,
jak píše apoštol Pavel Timoteovi: „Stížnost
proti  starším nepřijímej,  leda  na  základě
výpovědi  dvou nebo tří  svědků.  Ty,  kteří
hřeší,  kárej  přede  všemi,  aby  se  báli
i ostatní.“  (1Tm 5,  19  –  20).  Proto  také
apoštol  Pavel  píše  Timoteovi,  že  lidé
v církvi mají posuzovat, kteří muži či ženy
mají  potřebné  vlastnosti,  aby  mohli  být
staršími a diakony: „Věrohodné je to slovo:
Kdo chce být biskupem, touží po krásném
úkolu.  Nuže,  biskup  má  být  bezúhonný,
jen  jednou  ženatý,  střídmý,  rozvážný,
řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan,
ne rváč,  nýbrž  vlídný,  smířlivý,  nezištný.
Má dobře vést svou rodinu a mít děti po-
slušné a počestné; nedovede-li někdo vést
svou  rodinu,  jak  se  bude  starat  o Boží
církev? Nemá být nově pokřtěný, aby ne-
zpyšněl  a nepropadl  odsouzení  ďáblovu.
Musí  mít  také dobrou pověst u těch,  kdo
jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv
a ďáblových nástrah. Rovněž jáhnové mají
být  čestní,  ne  dvojací  v řeči,  ne  oddaní
vínu, ne ziskuchtiví. Mají uchovávat tajem-
ství víry v čistém svědomí. Ať jsou nejdříve
vyzkoušeni,  a teprve  potom,  když  jim
nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
Právě  tak  ženy  v této  službě  mají  být
čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem
věrné. Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať
dobře  vedou  své  děti  a celou  rodinu.
Konají-li  dobře  svou  službu,  získávají  si
důstojné postavení a velkou jistotu ve víře
v Krista Ježíše.“ (1Tm 3, 1 – 13).

Jaký  závěr  z toho  všeho  můžeme učinit?
Jisté je, že nemáme soudit nespravedlivě,
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že  při  různém  souzení  nemáme  nikoho
upřednostňovat.  Dále,  že  nemáme  zleh-
čovat vlastní poklesky, jakoby to byly jen
drobné  třísky,  a současně  nemáme zveli-
čovat  poklesky  druhých,  jakoby  to  byly
velké trámy. Nemáme rovněž soudit druhé
podle pouhého zdání, nemáme soudit služ-
bu  druhých  křesťanů  a nemáme  soudit
druhé  věřící  kvůli  tomu,  co  jí  nebo  pijí,
nebo  kvůli  svátkům,  kvůli  novoluní  nebo
sobotám. Samozřejmě, že nemáme soudit
jiného věřícího tak, že o něm zle mluvíme.

Hlavně máme, jak píše apoštol Pavel, sou-
dit sami sebe, abychom nebyli souzeni od
Pána.  A pokud  jsme  nuceni  soudit,  na-
příklad z kázeňských důvodů, nesmíme za-
pomínat, že jakých soudem budeme sou-
dit,  takovým  soudem  budeme  lidmi
i samotným  Bohem  souzeni.  Podle  ži-
dovských rabínů je míra soudu a je i míra
milosrdenství.  Člověk  proto  udělá  dobře,
bude-li soudit druhé milosrdně (ze strany
zásluh), aby na sebe nepřivolal přísný Boží
soud (ze strany provinění).  Ovšem podle
židovské  apokalyptiky  slitování  pomine,
milosrdenství se vzdálí a dobrotivost zmizí,
až nastane Poslední soud. Ježíš nás však
učí  tomu, abychom nejen hodnotili  druhé
hlavně podle dobrých a ne zlých stránek,
nýbrž  abychom mu odpustili  i to  zlé,  je-
likož i na Posledním soudu rozhodne milo-
srdenství  (Jk  2,13).  A tak  v Lukášově
evangeliu čteme následující Ježíšova slova:
„Nesuďte  a nebudete  souzeni;  nezavrhuj-
te,  a nebudete  zavrženi;  odpouštějte
a bude vám odpuštěno.“ (L 6,37).

A jak má vypadat případné bratrské napo-
mínání,  uvádí  apoštol  Pavel  na  závěr
Druhého  listu  Tesalonickým:  „Neboť  když
jsme u vás byli, toto jsme vám přikazovali:
Jestliže  někdo  nechce  pracovat,  ať  také
nejí.  Slyšíme totiž,  že  někteří  mezi  vámi

žijí  neukázněně,  vůbec  nepracují,  ale
zabývají  se  tím,  do  čeho  jim  nic  není.
Takovým  přikazujeme  a vyzýváme  je
v Pánu  Ježíši  Kristu,  aby  s tichostí
pracovali  a jedli  vlastní  chléb.  Vy  však,
bratři,  neochabněte  v konání  toho,  co  je
správné. Jestliže někdo neposlouchá naše
slovo v tomto dopise, dávejte si  na něho
pozor  a nestýkejte  se  s ním,  aby  se
zastyděl.  Avšak  nepokládejte  ho  za
nepřítele,  nýbrž  napomínejte  ho  jako
bratra. Sám Pán pokoje nechť vám daruje
pokoj  vždy  a každým způsobem.  Pán  se
všemi  vámi.“  (2Te  3,  10  –  16,  překlad
KMS). Amen.

Náš nebeský Otče, děkujeme Ti za Písmo
svaté a za Ducha svatého.  Děkujeme,  že
jedna část  Písma může vysvětlovat  jinou
část  Písma  a že  díky  tomu  pod  vedením
Ducha svatého můžeme správně pochopit
Tvé  poselství,  obsažené  ve  svatých  tex-
tech. Odpusť nám, nebeský Otče, že často
nesoudíme  spravedlivě  a nestranně,  že
zbytečně  mluvíme zle  o druhých,  že  rádi
zveličujeme provinění druhých a zlehčuje-
me provinění vlastní. Mnohdy pak soudíme
to, co soudit nemáme: motivy druhých lidí,
službu  jiných  křesťanů  či  jejich  zvyky.
Naopak  zapomínáme,  že  máme  hlavně
soudit sami sebe, abychom nebyli souzeni
od Pána a že jakým soudem druhé soudí-
me, takovým soudem budeme souzeni od
lidí a od Tebe.

Daruj nám proto dostatek milosti,  moud-
rosti  a lásky,  abychom  se  zbavili  soud-
covskému přístupu k bližnímu a naučili  se
bratrskému  napomínání  v trpělivosti
a v lásce.  Za  toto  všechno  Ti,  nebeský
Otče děkujeme a o toto všechno Tě prosí-
me před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána
Ježíše Krista. Amen

Stanislav Heczko

Modlitební řetěz BJB  
duben 2018

Modlitební řetěz BJB

duben 2018

14.  týden (2.  -  8.  dubna):  Jablonec  nad
Nisou

15. týden (9. - 15. dubna): Karlovy Vary
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• za  duchovní  obnovu  a  budování
sboru podle 1P 3,8-9 

• za příchod nových mladých rodin do
sboru 

• za  růst  v  milosti,  lásce  a
jednomyslnosti 

• za získání nových lidi pro Krista

16. týden (16. - 22. dubna): Kladno

• Děkujeme Bohu, že můžeme sloužit
imigrantům  a  uprchlíkům  v  ČR,  a
také českému národu. 

• Modlete se za rodiny ze sboru, které
si  vzali  české  děti  do  pěstounské
péče a za další rodiny, které o tom
také uvažují, 

• za  probíhající  kurzy  češtiny  pro
cizince v Kladně a Slaném, 

• za  vydání  publikace  se  svědectvími
věřících, 

• za  vzniklou  stanici  sboru  pro
rumunsky mluvící v Praze, 

• za  otevření  dveří  pro  službu  v
nemocnici a ve věznici, 

• za  vlastní  modlitebnu  v  Kladně
(zatím hledáme pozemek).

17. týden (23. - 29. dubna): Kraslice

• Za  jednotu  sboru.  Děláme
individuálně hodně aktivit, ale chybí
nám společný tah na cíl, zájem jeden
o druhého, společné studium Písma a
modlitební zápas. 

• Za  plnost  Ducha  Svatého.  Jsou
kolem  nás  lidé  nemocní,  sociálně
vyloučení,  démonicky  povázaní,
kterým  nedokážeme  pomoci.  Sami
pak  vedeme  boje  s  tělesnými
pokušením světa a  starostmi,  které
dusí naší víru. 

• Za  prolomení  pekelný  bran  v
Kraslicích.  Lidé  jsou  v  poutech
různých  okultních  praktik
(horoskopy,  léčitelé,  jóga,  magie),
na  které  tvrdě  narážíme  při

zvěstování evangelia. 

• Modlitby  za  odsouzené,  kterým
slouží Karel  Kučera, aby mohli  najít
cestu k Bohu a po propuštění začít
nový život s Ježíšem.

18. týden (30. dubna - 6. května): VOŠST
Dorkas

• vděčnost za působení školy Dorkas v
uplynulých 26 letech (příležitost pro
duchovní  působení  na  studenty,
příprava  křesťansky  orientovaných
sociálních  pracovníků,  motivace  ke
službě,  osobnostní  a  duchovní  růst
studentů,  vytvoření  týmu  velmi
profesionálních  vyučujících,
vytvoření  sítě  partnerských
organizací pro výkon odborné praxe,
apod.) 

• vděčnost za to, co škola znamenala
pro její  studenty (řada studentů na
škole uvěřila, další si prohloubili svou
osobní  cestu  víry  či  se  otevřeli
duchovním  otázkám,  spousta  jich
vzpomíná  na  dobu  studia  jako  na
nejkrásnější léta svého života) 

• prosba  za  moudrost  a  Boží  vedení
pro  všechny  zainteresované  při
postupném  ukončování  provozu
školy 

• prosba za moudrost, zodpovědnost a
vytrvalost pro všechny vyučující 

• prosba  za  moudrost  a  posilu  pro
školní  kaplanku  (pastorační
pracovnici),  aby  i  nadále  nacházela
cestu k srdcím studentek 

• prosba  za  moudré  rozhodování
studentek  1.  ročníku,  které  by  od
nového školního roku měly přejít na
jiné školy 

• prosba  za  studentky,  které  budou
letos  a  v  roce 2019 ukončovat  své
studium, aby nalezly dobré pracovní
uplatnění 

• prosba za zdraví a sílu pro všechny
zaměstnance školy, externí vyučující
a studentky školy
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Smuteční oznámení
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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

evangelium okolo nás.

Oznámení 
● 1. 4. 9:30 Velikonoční neděle
● 2. 4. 9:30 povelikonoční pondělí
● 8. 4. Společné obecenství s 2. sborem a KS v prostorách Papírny v Chebu – od

14:30
● 14. 4. Generální úklid sborových prostor – od 9:00
● 15.4. Sborová hodina – projednání materiálů na SD v Praze – 15:00
● 21. 4. Sjezd delegátů v Praze
● 21. 4. LegoPárty – misijní akce pro děti v našem sboru – 8:30-18:00

Prosba o pomoc
Zdravotní stav br. Petra Novotného se zhoršuje. Bratr je upoután na lůžko a už hýbe jen
částečně jednou rukou a hlavou, ostatní svaly vypovídají službu. Prosím modleme se za
něj i celou jeho rodinu. Obrací se i na náš sbor s prosbou o následující pomoc.
Milí bratři a sestry,
obracíme  se  na  Vás  s prosbou  o  pomoc  –  naléhavě  hledáme  spolehlivého
pečovatele/pečovatelku k zajištění  dohledu a příležitostné základní péči  (asistence při
jídle,  přesun  z/do  postele,  polohování,  případně  hygiena)  pro  imobilního  pacienta,
našeho tatínka. Šlo by o 1-3 odpoledne v týdnu, orientačně v době mezi 15-18h.
Pokud byste mohl někdo osobně, nebo víte o někom, kdo by mohl pomoci, obraťte se
prosím  na  nás:  Táňa  Novotná  (od  11h  na  tel.:  776 495 570),  Kristýna  Karabová
(776 484 181).
S nadějí a díky za modlitby a pomoc,
rodina Petra Novotného

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
 Černíková Kateřina 23. 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.
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duben 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Program na duben 2018 

Neděle 1. duben 2018 9:30 Velikonoční neděle Modlitební: br. David Sláma
Služba besídky Kázání: br. David Sláma

Neděle 1. duben 2018 16:00 Velikonoční neděle Kázání:          br. David Sláma

Pondělí 2. duben 2018 9:30 Povelikonoční pondělí Modlitební: br. Gothard Novák
Kázání: br. Václav Černík

Čtvrtek 5. duben 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 5. duben 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  6. duben 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 6. duben 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 7. duben 2018 16:30 Dorost 
Sobota 7. duben 2018 18:00 Mládež

Neděle 8. duben 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Neděle 8. duben 2018 14:30 Společné obecenství s 2. sborem a KS (prostor Papírny)
Neděle 8. duben 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 12. duben 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 12. duben 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  13. duben 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 13. duben 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 14. duben 2018 16:30 Dorost 
Sobota 14. duben 2018 18:00 Mládež

Neděle 15. duben 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma
Neděle 15. duben 2018 15:00 Sborové shromáždění k materiálům na SD  

Čtvrtek 19. duben 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 19. duben 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  20. duben 2018 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  20. duben 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 21. duben 2018           8:00 – 18:00  LegoPárty

Neděle 22. duben 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 22. duben 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. Alois Sauer
Neděle 22. duben 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Čtvrtek 26. duben 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 26. duben 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  27. duben 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  27. duben 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 28. duben 2018 16:30 Dorost 
Sobota 28. duben 2018 18:00 Mládež

Neděle 29. duben 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohunka Bulíková
Kázání:       br. David Sláma

Neděle 29. duben 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu duben 2018

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání  bohoslužeb  každou  neděli  v
9:30 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

Setkání staršovstva
6. dubna a 27. dubna vždy po Biblické hodině (cca ve 20:00).
Pokud je potřeba, prosím neváhejte se s námi spojit a domluvit si setkání i mimo tato
pravidelná setkání staršovstva.
Děkujeme a prosíme za modlitby za službu staršovstva a za celý sbor.

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
Číslo účtu sboru: 781779319/080

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 1. dubna 2018. 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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