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Slovo kazatele
Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a jste
obtíženi  břemeny,  a já
vám  dám  odpočinout.
Vezměte  na  sebe  mé
jho a učte se ode mne,
neboť  jsem  tichý
a pokorného  srdce;
a naleznete  odpočinutí
svým duším. Vždyť mé

jho netlačí a břemeno netíží.
Mt 11,28-30

Milí bratři a sestry,
na shromáždění, které bylo venku na sbo-
rovém pozemku, jsme mluvili o odpočinku.
Jsem rád, že nám Bůh dopřává odpočinek
a je úžasné, že budeme moci jet třeba na
dovolenou,  vzít  si  volno,  nemít  školu…
Někdy se ale stane, že i když odpočíváme,
nejsme odpočinutí. Je to proto, že ten sku-
tečný odpočinek vyplývá z našeho vztahu
s Pánem Ježíšem, ze smíření s Ním, z od-
puštění  hříchů,  z přijetí  Bohem  a prožití

Jeho bezpodmínečné lásky.
Odpočinek pramení z toho, když přijmeme
a neseme jho  Pána  Ježíše  –  když  se  Mu
poddáme,  posloucháme  Ho,  pracujeme
s Ním  na  tom,  kam  nás  povolává,  vede
(jho  sloužilo  na  zapřažení  zvířat,  aby
mohla pracovat; sloužilo k určování směru,
aby  zvíře  nevybočilo  z cesty;  často  bylo
dvojí,  zvířata  se  dělila  se  o tíži  práce…:
když Pán Ježíš říká, že Jeho jho je lehké,
jako by se tu naznačovalo, že jsme v tom
jhu s Ním, On je nese, nadlehčuje; musí-
me jít s Ním stejnou cestou…). Odpočinek
můžeme  prožít  také  tehdy,  když  se  od
Pána  Ježíše  budeme  učit  –  abychom  se
stávali podobnými Jemu: tiší a pokorní srd-
cem.
Přeji  nám  všem,  abychom  mohli  během
prázdnin  dobře  pracovat,  sloužit  a také
dobře odpočívat. Abychom si neodpočinuli
od Boha, ale u Boha.

David Sláma

O pravdě
Žalm  119,  verše  142  a 160: „Věčně
spravedlivá  je  tvá spravedlnost,  tvůj  Zá-
kon je pravda. To hlavní v tvém slovu je
pravda,  každý  soud  tvé  spravedlnosti  je
věčný.“

Jan 18,36 – 38: „Ježíš řekl: ,Moje králov-
ství není z tohoto světa. Kdyby mé králov-
ství bylo z tohoto světa, moji služebníci by
bojovali,  abych  nebyl  vydán  Židům;  mé
království  však  není  odtud.'  Pilát  mu
řekl: ,Jsi tedy přece král?' Ježíš odpověděl:
,Ty  sám říkáš,  že  jsem král.  Já  jsem se
proto narodil a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo
je  z pravdy,  slyší  můj  hlas.'  Pilát  mu

řekl: ,Co je pravda?' Po těch slovech vyšel
opět  k Židům  a řekl  jim:  ,Já  na  něm
žádnou vinu nenalézám.'“

Milé sestry a drazí bratři,

dnešní  kázání  bude  o hledání  pravdy.  Na
pravdě totiž moc záleží. Ježíš Židům, kteří
mu  uvěřili,  přímo  řekl:  „Poznáte  pravdu
a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32).
V Bibli kralické zní tento verš takto: „A po-
znáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“ Od
čeho  budeme  vysvobozeni?  Od  hříchu,
smrti,  vlády  satana,  strachu  a úzkosti.
Ovšem poznání pravdy není snadné, neboť
pravda  ”se  ráda  skrývá”,  jak  již  upozor-
ňoval  řecký  antický  filosof  Hérakleitos
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Efeský. A tak spolu s Pilátem Pontským se
musíme ptát: „Co je pravda?“ (J 18, 38).

Mnozí lidé dnes pochybují o existenci něja-
ké objektivní a univerzální pravdy. Objevu-
je představa, že „pravda není něco dopře-
du daného, co máme odhalit, ale že je tře-
ba ji  v každé oblasti  vytvářet“  (filosof  G.
Deleuze).  V tomto  kontextu  pak  může
francouzský filosof J. Derrida prohlásit, že
vlastně  není  žádná  pravda  (ve  smyslu
univerzální a objektivní pravdy). Pravda je
vždy  subjektivní  a každý  má  pak  svoji
pravdu. Za kritérium pravdy (pravdivosti)
postmoderna  považuje  buď  užitečnost
a prospěšnost  (pravdivé  je  to,  co  je  pro
nás  prospěšné  –  tzv.  pragmatická  teorie
pravdy), nebo dosažený souhlas (konsen-
sus)  v nenásilné  jazykové  komunikaci
(pravdivé je to, na čem se prostě shodne-
me – tzv. konsensová teorie pravdy).

To nás samozřejmě nemůže uspokojit, tou-
žíme  přece  po  pravdě  objektivní
a univerzální. Kde ji ale máme hledat? Jen
v tomto  světě  jako  pozitivisté  nebo  jako
metafyzici mimo tento svět? Nebo existuje
tzv.  dvojí  pravda,  jak  to  údajně  tvrdili
arabský filosof  Averroes a rovněž nejzná-
mější  scholastik  Tomáš  Akvinský?  Anebo
máme dokonce ”trojí  pravdu”,  jak to učil
Jan  Hus  –  totiž  pravdu  Písma,  pravdu
smyslů a pravdu neomylného rozumu?

Různost  pravd  je  přirozeně  doprovázená
růzností  kritérií  pravdy.  Marxisté považují
za  kritérium  pravdy  společenskou  praxi.
Jsou  však  i jiná  kritéria  pravdy.  V antice
a ve  středověku  dominujícím  kritériem
pravdy  byla  koherence  čili  bezrozpornost
myšlenkových operací (tzv. koherentní teo-
rie  pravdy).  V renesanci  a v novověku  se
prosadilo korespondenční kritérium pravdy,
které nalézalo svou oporu v realitě samé –
ve smyslu shody věci a rozumu, kdy naše
poznání  musí  korespondovat,  odpovídat
realitě. Jak za této situace mnohosti pravd
a kritérií pravdy můžeme vůbec žít v prav-
dě? Možná, že žijeme nutně ve lži.

Je  tu  i další  komplikace.  Filosofové,
teologové a kazatelé se vzácně shodnou na
tom,  že  nemáme přístup  k celku  pravdy.
Ale přitom podle slavného německého filo-
sofa G. W. F.  Hegela platí,  že ”Pravda je

celek”  či  ”Pravda  je  v celku”.
Částečná  pravda  tak  není
vlastně  pravdou.  A apoštol
Pavel  nám  připomíná:  „Vždyť
naše poznání je jen částečné,
i naše  prorokování  je  jen
částečné.“  (1  K 13,9).  Nebo:
„Nyní  vidíme  jako  v zrcadle,
jen  v hádance.“  (1K  13,12).
Pravda je nám sice dostupná,
ale  nejde  o pravdu  absolutní,
nýbrž  jen  o pravdu  relativní.
Jelikož  nemáme 100% jistotu
poznání pravdy, je třeba hledat
pravdu  mimo  nás  a mimo
tento  svět.  Rakousky  filosof
Ludwig Wittgenstein to vyjádřil
takto: „smysl světa musí ležet
mimo  něj”.  A můj  oblíbený

agent Mulder ze seriálu Akta X zase tvrdil,
že: „pravda je někde venku.”

Pravdu tedy nutno hledat někde nad námi,
v něčem  či  v někom,  co  nebo  kdo  nás
a svět  přesahuje.  Zkrátka  v nějaké
transcendenci.  Tato transcendence se ob-
vykle označuje jako bůh. A tak lidé od ne-
paměti hledali pravého Boha, který by jim
ukázal smysl jejich existence, který by jim
pomáhal, kterému by mohli věřit a kterého
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by  mohli  uctívat.  Náboženské  představy
postupovaly od animismu (víry v existence
duší  zemřelých  bydlících  ve  stromech,
skalách  či  řekách)  eventuálně  od
animatismu (víry v existenci neosobní síly
nebo  nadpřirozené  moci,  která  všechno
oživuje) přes polyteismus (víru v existenci
mnoho  bohů)  až  k monoteismu  (k víře
v jednoho Boha).

Jak toto lidské hledání  Boha skončilo? Je
třeba říci, že neslavně. Například hinduis-
mus vyústil  ve vznik kastovního systému
a stal  se  vírou,  jejíž  stoupenci  uctívají
milióny  bohů.  Podobně  v buddhismus  se
Buddha,  který  se  nikdy  neprohlašoval  za
Boha, stal v každém smyslu bohem, k ně-
muž se obracejí modlitby, oběti a oddanost
věřících  buddhistů.  Rovněž  v čínském
konfuciánství byl Konfucius ve všech prak-
tických  ohledech  povýšen  do  postavení
boha.  Zbožštěn  byl  i zakladatel  taoismus
filosof  Lao-c´  a navíc  taoismus  přijal  do
svého panteonu bohy,  bohyně,  víly  a ne-
smrtelné  z čínského  folklóru.  Šintoismus
v Japonsku  pak  vedl  ke  zbožštění  a uctí-
vání císaře, který nakonec přivedl svůj ná-
rod k drtivé porážce ve druhé světové vál-
ce. Jak víme, „Boha nikdy nikdo neviděl“ (J
1,8 a 1 J 4,12), a tak lidské hledání Boha
muselo  být  v zásadě  neúspěšné.  Proto
řada  lidí  soudí,  že  Boha  nelze  poznat
(agnostici) či dokonce že Bůh vůbec nee-
xistuje  (ateisté).  V Písmu  ale  čteme:
„Bloud  si  v srdci  říká:  ,Bůh tu  není.'“  (Ž
14,1 a Ž 53,2).

Jak z toho ven? Jelikož Boha lidé nemohou
sami o sobě dobře poznat, je potřeba, aby
Bůh sám se lidem dal poznat, aby se jim
zjevil,  sám  sebe  odhalil.  A k tomu  došlo
a tak  pravdu  je  třeba  hledat  v tzv.  zje-
vených náboženstvích, kterými jsou židov-
ství, křesťanství a islám. Dochází v nich ke
sebezjevení téhož pravého Boha? V židov-
ství  a křesťanství  v zásadě  ano,  o islámu
lze mít pochybnosti.  Křesťanství navazuje
na židovství, ovšem po Kristu již nelze oče-
kávat další zjevení, neboť v Kristu je „pře-
ce  vtělena  všechna  plnost  božství“  (Ko

2,9), v Něm jsou „skryty všechny poklady
moudrosti a poznání” (Ko 2, 3). Jak jsme
četli  v našem  dnešním  textu  ke  kázání,
Ježíš se proto narodil a přišel na svět, aby
„vydal  svědectví  pravdě“.  Ježíš  je  „ta
cesta,  pravda  i život“,  nikdo  nepřichází
k Otci než skrze Něho (J 14,6). Díky Němu
můžeme  uchopit  celek  pravdy,  neboť
v Něm  jsem  „dosáhli  plnosti“  (Ko  2,10).
Nebo jak píše Bible kralická, v Něm jsme
„doplněni“.  Doplněni  v tom,  co  nám jako
lidem  chybí  k poznání  pravdy  a pravého
Boha.  Víra  v Krista  nám  tak  umožňuje
poznat  pravdu,  která  „v nás  zůstává
a bude s námi navěky“ (2 J 1,1 – 2).

Chceme-li  tedy  žít  autenticky  a v pravdě,
pak  nutně  musíme  hledat  pravdu,  slyšet
pravdu,  učit  se  pravdě,  milovat  pravdu,
pravit pravdu, držet pravdu, bránit pravdu
až do smrti, jak nám radí Jan Hus ve svém
„Výkladu viery” z roku 1412. Přitom jde ne
o naší pravdu, nýbrž o Boží pravdu, neboť
Jan Hus správně hlásal, že jen „Boží prav-
da vítězí, i když na časem poražena bývá.“
My nemáme pravdu,  ale  Boží  pravda má
nás. Amen.

Náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nám li-
dem ve své milosti dáváš poznávat pravdu.
Skrze naše smysly, skrze přirozené světlo
našeho  rozumu,  skrze  darované  Písmo
svaté či skrze taktéž darovaná osobní zje-
vení. Děkujeme Ti, že v Kristu Ježíši jsou
nám darovány všechny poklady moudrosti
a poznání, že v Něm jsme zbohaceni vším
duchovním  požehnáním.  A tak  můžeme
přes všechny potíže poznávat pravdu, kte-
rá nás osvobozuje. Od hříchu, smrti, vlády
satana, strachu a úzkosti. Daruj nám, ne-
beský Otče, skrze Ducha svatého dostatek
síly a moci, abychom poznanou pravdu žili,
nikdy ji neopustili a mohli s ní vhodně se-
znamovat i jiné lidi. Dej, aby co nejvíce lidí
mohlo  Boží  pravdu,  která  jako  jediná
navzdory všemu vítězí, poznat, žít v jejím
duchu  a tak  dojít  časného  osvobození
i věčné spásy. Ve jménu Pána Ježíše Kris-
ta. Amen.

Stanislav Heczko
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O Bibli
Bible a Duch svatý

Se zájmem jsem si přečetl diskusní příspě-
vek  milé  sestry  Bohumily  Bulíkové  v mi-
nulém čísle našeho sborového Zpravodaje.
Sestra polemizuje s článkem bratra Marti-
na  Moldana  „Hermeneutika  aneb  Jak
číst Bibli s porozuměním“.

Sestře se nelíbí hlavní myšlenka autora, že
„přistupujeme k Bibli s vlastním předporo-
zuměním:  Při  jejím výkladu  uplatňujeme
fantazii,  jež  byla  formována  našimi  oblí-
benými kazateli, knihami, které jsme četli,
zkrátka  celým  naším  dosavadním
křesťanským  životem.  Jinými  slovy,  že
uplatňujeme  hermeneutiku  vlastní,
spontánní a velmi subjektivní. Duch svatý
hraje svou roli v tom, že Boží slovo se pro
nás stává živým a oslovuje nás, ale chce-
me-li Bibli vykládat zodpovědně, je zapo-
třebí přeci jen trochu víc.“

Sestra to vidí  jinak:  „Musím reagovat na
článek  od  Martina  Moldana  vytisknutý
v čísle  5/2018,  protože  mě  znepokojuje,
kam čtenáře vede. Překvapuje mě, že ho
napsal  věřící  člověk.  A zároveň  mě  zne-
pokojuje,  že  byl  vytištěný  v našem  sbo-
rovém časopise pravděpodobně proto,  že
se s ním náš sbor – vydavatel časopisu –
ztotožňuje.“

Sestra  také  říká:  „Nemůžu  souhlasit
s dalším  konstatováním  –  poslední  věta
stejného odstavce: „Duch svatý hraje svou
roli v tom, že Boží slovo se pro nás stává
živým a oslovuje nás,  ale  chceme-li  Bibli
vykládat  zodpovědně,  je  zapotřebí  přeci
jen trochu víc.“ Je zapotřebí přeci jen tro-
chu víc než Duch svatý? Vždyť to je lež. Co
víc  potřebujeme  k porozumění  Božího
slova než Božího Ducha, Ducha svatého?
A kdo  takto  nepřemýšlí,  znamená  to,  že
„nechce zodpovědně vykládat Bibli“?“

Myslím, že je užitečné slyšet různé pohledy
na některé otázky naší víry. Je dobře, když
dovedeme naslouchat jiným a říci jim svůj
pohled.  Společný  rozhovor  o Bibli  a nad
Biblí  je  nezbytný  pro  náš  růst  ve  víře
v Pána  Ježíše  Krista.  Můžeme naslouchat

a zkoumat všechno, co slyšíme. Ve Skut-
cích  17:11  je  vyzdvižen  příklad  Židů
z města Beroje:

„Židé  v Beroji  byli  přístupnější  než
v Tesalonice:  přijali  evangelium  s velikou
dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu,
zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“

Je  to  příklad  a povzbuzení  i pro  nás.
Abychom  každý  den  zkoumali  v Písmu,
zdali to je tak, jak zvěstuje Pavel, i kdokoli
z našich bratří a sester. Jsme voláni k hlu-
bokému  studiu  Písma.  Ano,  nestačí  nám
naše prostá moudrost. Ta je jen souhrnem
toho, co jsme kdy slyšeli a četli, jak jsme
byli  v rodině  vychováni.  Studium  od-
borných  výkladů  Bible  není  zlo.  Odborné
výklady Bible jsou jen hlasem dalších brat-
ří a sester, kteří zkoumají Písmo každý den
místo jiné práce. Nejen my, ale i oni věří,
že  zkoumají  Písmo  pod  vedením  Ducha
svatého.

Jak  tedy  máme  rozumět  tomu,  že  jsou
někdy tak rozdílné náhledy na Písmo a na
jeho  výklad?  Jak  je  možné,  že  vznikají
spory  o výklad  Bible,  a následně  rozkoly,
že jedni mohou druhé kvůli výkladu Bible
tvrdě odsuzovat  a zříkat  se jich? A že se
přitom  všichni  odvolávají  na  Ducha  sva-
tého? Známe to dobře i z naší BJB. Je toto
dílo Ducha svatého?

Podívejme  se  znovu  do  Bible,  co  nám
o Duchu svatém říká. Duch svatý nám byl
seslán,  aby  nám  byl  pomocí.  Bible  nám
říká, že jeho služba je velmi pestrá: pomů-
že nám mluvit, když nás budou lidé soudit
(Marek 13:11), naučí nás, co je třeba říct
(Luk  12:12),  je  Přímluvcem,  který  nás
naučí všemu a připomene všecko, co Ježíš
činil  (Jan  14:26),  posiluje  nás  (Skut  9:
31), pomáhá nám v rozhodování (Skut 13:
2),  brání  nám zvěstovat Slovo (Skut  16:
6),  ohlašuje  nám,  že  nás  čeká  utrpení
(Skut 20:23), dává nám odvahu (Skut 4:
31), posílá nás do služby (Skut 13:4), ob-
viňuje nás z hříchu (Jan 16: 8).

Bible nám tak ukazuje, že jsou tři  hlavní
oblasti  služby  Ducha  svatého:  dává nám
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sílu  a moc  pro  život,  dává  nám
duchovní  dary  ke  službě a vede  nás
k čistotě našich motivů a činů.  A Bible
také říká, že Duch svatý slouží všem, kteří
vyznávají,  že  Ježíš  je  Pán  (1  Kor  12:3).
Nemůžeme si ho přivlastnit jen pro sebe,
on  vane,  kam  chce  (Jan  3:8).  Nemáme
copyright (výhradní právo) na Ducha sva-
tého. A tedy nemáme ani patent na výklad
Božího Slova. Proto potřebujeme společen-
ství, potřebujeme slyšet a sdílet se s ostat-
ními Božími dětmi, abychom zaslechli,  co
jim  Duch  svatý  říká.  Naslouchat  jim
a zkoumat, zdali ty věci opravdu tak jsou.

Vidíme, že působení Ducha svatého často
naráží na úskalí naší tělesnosti, naší lidské
porušenosti,  našeho  vlastního  lidského
předporozumění nebo neporozumění nejen
Písmu, ale i volání Ducha svatého v našem
srdci. Podívejme se jen letmo na naše ná-
strahy  a úskalí,  kterými  působení  Ducha
svatého můžeme mařit.

1. Síla a moc Ducha svatého

Někdy  pohlížíme  na  Ducha  svatého  pře-
devším  jako  na  zdroj  síly  a moci.  Duch
svatý je zde proto, aby nám dal schopnost
činit  věci,  které  bychom  měli  dělat
a opravdu  je  dělat  chceme,  ale  musíme
přiznat,  že  k nim  nemáme  dostatek  sil.
Těžko  odoláváme  různým žádostem,  ne-

máme  trpělivost  s lidmi,  nejsme  schopni
milovat své nepřátele,  nevíme si  rady se
svými zlozvyky, nedokážeme ovládat svou
povahu, chybí nám odvaha svědčit o Kris-
tu.  V každodenních  myšlenkách  a modlit-
bách se neustále vracíme k tomu, aby nás
Duch svatý zmocnil ke krokům a skutkům,
k nimž  nemáme  dost  sil.  Tento  důraz  je
v každém případě správný.

Nástrahy

Pokud  se  však  téma  síly  a moci  stane
ústředním bodem našeho přemýšlení o Du-
chu svatém, mohou nastat problémy:

Pokud se soustředíme jen na hledání moci
nad  tím  či  oním,  vede  nás  to  k lidským
sklonům.  Mluvíme  o díle  Ducha  svatého,
ale ve středu stojí jen člověk, jako by Boží
moc byla něčím, co je nám dáno k dispozi-
ci, abychom si to zapnuli a  použili. Může
z  toho vyplynout  vnitřní  pasivita,  čekání
na Boží sílu, která nás ponese dál. Pak se

také stává, že hledáme jen „sílu k životu“
místo osoby Pána Ježíše Krista jako Pána.

2. Duchovní dary

Někdy pohlížíme na Ducha svatého hlavně
z hlediska  obdržení  a uplatňování
duchovních darů. Zdá se nám, jako by prá-
ce  Ducha  začínala  i končila  s užíváním
duchovních  darů  –  především  mluvením
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cizími  jazyky,  uzdravováním,  proroctvím
nebo činěním divů a zázraků. Pokud se nic
takového neděje, máme pocit, že je Duch
svatý vzdálen a že je náš sbor mrtvý.

Nástrahy

Jestliže se však otázky týkající se darů Du-
cha  svatého  stanou  naším  hlavním  záj-
mem,  mohou  se  objevit  deformace
a problémy:

Zveličování vlastního obdarování

Můžeme podlehnout pokušení podceňování
a někdy  i přehlížení  těch  křesťanů,  kteří
neměli některé dary a jejichž služba vypa-
dala „obyčejněji“ než ta naše.

Podceňování vzdělávání a výchovy

Některá  mimořádná  obdarování,  která
Duch dává církvi, mohou zaslepit naše oči
ke  skutečnosti,  že  významnější  dary  pro
život a zdravý růst sboru jsou učení a vý-
chova  v Božím  slově.  Tedy  soustavné
a pečlivé studium Písma i jeho odborných
výkladů a zkoumání, zdali je to tak, jak si
myslíme, nebo jiní zvěstují.

Autoritářské pastorační působení

Užívání  duchovních  darů  nás  může  vést
k ne (z)řízeným projevům bez citu pro při-
měřenost.  To  se  můžeme  snažit  vyvážit
autoritářským pastoračním dohledem, kte-
rý může zacházet až k ovládání ostatních
a potlačování svobody svědomí.

Když se v Bibli hovoří o tom, jak Pán Bůh
působí v lidských životech, je dáván důraz
především na charakter, motivy a postoje.
V Novém zákoně mají před charismatický-
mi důrazy vždy přednost ty etické. Máme
být podobní Kristu, ale ne na prvním místě
v darech,  nýbrž  v ovoci  Ducha svatého –
v lásce, pokoře, soucitu, podřízení se Boží
vůli. Samotné zaměření na duchovní dary
nás k ohnisku díla Ducha svatého v církvi
nepřivede.

3. Čistota

Může se stát, že se naše přemýšlení o Du-
chu svatém zužuje na posvěcení. Naší zá-
sadní myšlenkou je čistota myšlenek, mo-
tivů  i skutků,  kterou  Duch  svatý  dává,
když  nám  pomáhá  nečinit  skutky  těla

a umožňuje nám umrtvovat hřích, který je
v nás  usídlen.  Hlavním naším zaměřením
pak  je  Boží  pomoc  v zápase  s hříchem,
který  nás  udrží  čistými  a nepošpiněnými.
Vidíme zde další velice důležitý a  biblicky
správný důraz. Svatý Bůh nám ze své mi-
losti  naše hříšné chování  nejen odpouští,
ale také má moc je zastavit:

•  Pokropím  vás  čistou  vodou  a budete
očištěni; očistím vás ode všech vašich ne-
čistot a ode všech vašich hnusných model
(Ezechiel 36,25).

Dílo Ducha svatého v tom směru, že nám
ukazuje na naše pošpinění  a burcuje nás
k očištění a obnově, nesmíme podceňovat:

•… Žijte z moci Božího Ducha, a nepodleh-
nete tomu, k čemu vás táhne vaše přiro-
zenost (Galatským 5,16).

Nástrahy

Navzdory  tomu všemu na  nás  číhají  ná-
strahy, pokud učiníme z učení o morálním
boji ústřední myšlenku díla Ducha svatého.
Projevuje se to pak třeba těmito sklony:

Sklon k zákonictví

Zavádíme pro sebe i ostatní přísná ustano-
vení  o dodržování  vnějších,  měřitelných
věcí  a vymezujeme  závazná  pravidla
chování.

Farizejství

Chceme se hlavně vyhnout tomu (vnější-
mu), co (podle našeho mínění) pošpiňuje,
a pevně se držet spíše zásady nekompro-
misního soudu než praktické lásky.

Není-li  naše  uvažování  o působení  Ducha
svatého  zakotveno  v hlubším  pohledu  na
jeho službu než na moc, dary a posvěcení,
unikne nám to hlavní zadání a poslání Du-
cha.

Hlavní poslání Ducha svatého je osla-
vení Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš řekl o  Duchu svatém, který bude
seslán o  letnicích, že ho oslaví:

•  Jakmile  však  přijde  on,  Duch  pravdy,
uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebu-
de mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co
uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě
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oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co při-
jme ode mne (Jan 16,13–14).

„On mě oslaví“  znamená „On mě vyvýší,
on  mě  učiní  slavným  a úžasným  v očích
lidí.  Dá  jim  poznat  slávu,  jež  mi  patří“.
Celé  působení  Ducha se  vztahuje  k Pánu
Ježíši  Kristu.  Záměr  Ducha  svatého  je
stejný  jako  záměr  Otce  –  oslavit  Syna.
Duch staví Krista do popředí, na „pódium“,
„svítí“  na  něj,  takže  vidíme  především
Krista.

Spory, sváry a rozkoly nejsou z Ducha sva-
tého.  Duch  svatý  nás  neustále  vybízí,
abychom  přicházeli  k Pánu  Ježíši  Kristu
a žili s ním.

Budeme-li  se  v Duchu  svatém  dívat  na
Krista,  pak již nebudeme mít proč soudit
druhé, kvůli tomu, co nás rozděluje. Duch
svatý  nás  povede  k tomu,  abychom
společně Krista následovali a oslavili.

Štěpán Křivánek

Léto
Vítáme léto

reportáž

V neděli 17. 6. 2018 proběhla v prostorách
naší  sborové  zahrady  akce  pro  děti
i dospělé,  která  se  jmenovala  „Vítáme
léto“. S touto akcí jsme se loučili s uplynu-
lým  školním  rokem  a radostně  přivítali
léto, které už klepe na dveře. Na akci byly
pozvané jak děti z besídky a z dorostu, ale
také  jejich  rodiče,  příbuzní,  kamarádi
a také rodiče z RC Pastelka.

Přípravy probíhaly už den před samotnou
událostí. Bylo zapotřebí postavit dva stany
–  jeden,  který  zastřešoval  program  RC

Pastelky a druhý, pod kterým se odehrával
program pro  děti  a členy  sboru.  Dále  se
musel  zprovoznit  gril  a také ohniště,  kde
následující  den  při  akci  grilovali  ochotní
bratři maso, které si všichni pochvalovali.
Ráno v neděli po dopoledním shromáždění
se pod stany nanosily stoly a lavice a při-
pravilo se technické zázemí, díky kterému
šlo slyšet všechno mluvené slovo a písně.
Součástí  tohoto  zázemí  byla  i velká  ob-
razovka, na které se promítaly verše z Bib-
le a sborové písně.

Akce  začala  v 16:00  hodin  kratším
společným shromážděním.  Ve stanu před
námi vedly program pro děti a rodiče z RC

7



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu červenec a srpen 2018

Pastelka  sestry  Adélka  Slámová  a Radka
Frimelová.  I tito  rodiče  a děti  však  mohli
vidět  společné  sborové  shromáždění,  po-
slouchat jej a naslouchat písním. Sborové
písně  doprovodili  na  kytaru  bratři  David
Sláma a Lukáš Hlaváč. Písněmi nám také
posloužily Štěpánka a Simonka Boháčkovy.
Po  shromáždění  a písních  přišly  na  řadu
kvízy pro děti i dospělé. Nejdříve se začalo
AZ kvízem, kde byly jak otázky z Bible, tak
obecné znalosti, které se děti učí ve škole.
AZ kvíz měl dvě kola a pak si ještě mohli
všichni vyzkoušet soutěž Riskuj. Do tohoto
kvízu se už zapojili i dospělí, ale děti vůbec
nezůstávaly  pozadu,  přestože  tu  byly
opravdu  náročné  otázky.  Dětem  ovšem
někdo  starší  vždy  poradil  a ony  se  tak
mohly zase něco nového dozvědět. Tento
kvíz navíc také ztěžovala vůně grilovaného

masa,  které  začali  bratři  připravovat.
Všichni  soutěžící  však  byli  stateční
a soutěž dovedli do zdárného konce.

A pak už následovalo „pouze“ jezení, hraní
a povídání si s ostatními. Do toho nám sví-
tilo sluníčko a mohli jsme být na čerstvém
vzduchu.  Byl  to  velice  požehnaný  a mile
strávený čas,  během kterého jsme mohli
být všichni spolu a popovídat si.

Dovolím si říct, že jsme léto přivítali oprav-
du  dobře  a že  se  na  něj  všichni  těšíme.
Ovšem ještě více se všichni těšíme na to,
čím  vším  nás  tyto  prázdniny  náš  Pán
provede, co všechno nám dá zažít a že nás
celou dobu bude věrně opatrovat na kaž-
dém našem kroku. Děkujme Mu proto za
tuto Jeho úžasnou milost.

Eliška Hrůzová

Dorost
Poslední dorost školního roku

2017/2018

(reportáž)

V sobotu 16. 6. 2018 proběhl náš poslední
dorost  školního roku 2017/2018.  Při  této
příležitosti  jsme se  rozhodli  udělat  kratší
výlet do Františkových Lázní.

V 15:00  hodin  jsme  měli  sraz  před
shromážděním,  odkud  jsme  se  společně
vydali do Dlouhé ulice č. 5, kde se nachází

nika Františka z Assisi,  o kterém byl  celý
tento dorost. Odtud jsme došli na autobu-
sovou zastávku a autobusem jsme jeli do
Františkových Lázní. Dále jsme pokračovali
v cestě, abychom našli nějaké klidné místo
pro výklad.  Cestou jsme náhodou potkali
i bratry Tomáše a Pavla Černíka a na chvíli
si s nimi povídali. Pak jsme ovšem pokra-

čovali,  abychom
stihli  vše,  co  jsme
měli  v plánu.  Za-
stavili  jsme  se  také
u lázeňského  domu
Tři  lilie,  abychom si
prohlédli  fasádu,
který  namaloval
akademický  malíř
Bojmír  Hutta.  Tento
malíř  nám  maloval
i obraz ve křtitelnici,
který  tu  dodnes  je.
Nakonec  jsme  našli
dostatečně  pěkné
místo  a tam  měli
krátký  výklad
o Františkovi  z Assi-

si. Vyprávěli jsme si, jak byl na svoji dobu
úplně  jiný,  protože  hlásal  a žil  absolutní
chudobu, úplné odevzdání se do vůle Boží
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a měl pozitivní  vztah ke zvířatům. Z jeho
myšlenek  zčásti  vycházejí  i baptisté.  Ne-
měli  bychom  zvířatům  a všemu  živému
ubližovat  ani  jim nijak škodit,  protože je
stvořil náš Pán. Ukázali jsme si také malou
sochu Františka s rybou. Malý František se
k rybě chová hezky – možná si s ní povídá
a rozhodně jí nechce ublížit.

Potom  jsme  pokračovali
k mikrovláčku, který nás sve-
zl  do  Lesoparku  Amerika.
Zde  jsme  si  sedli  k jezeru
a Anetka nás uvedla k modli-
tební chvíli. Bylo pro nás vel-
mi příjemné se modlit venku
a naslouchat  jemnému  šplí-
chání  vody.  U jezera  nám
bylo  velice  dobře,  a pokud
bychom  mohli,  zůstali
bychom až dodneška. Nako-
nec jsme si ale ještě prohléd-

li  zvířátka,  užili  si  prolézaček  a lesem se
vrátili k autobusu. Cesta lesem byla trošku
nebezpečná  a my  byli  trošku  nervózní
z přítomnosti spousty komárů, ale úspěšně
jsme zdolali všechny překážky.

V Chebu jsme ještě popřáli  Elišce k jejím
narozeninám  a společně  došli  zpátky  ke

shromáždění.  Všem  se
tento  dorost  velmi  líbil
a myslím, že na něj bude-
me  dlouho  vzpomínat.
Jsme  vděčni  Pánu  Bohu,
že  nás  celý  školní  rok
opatroval  a vším  nás
provázel. Prosíme Jej, aby
nás  celé  prázdniny  ne-
opouštěl  a dodával  nám
sílu  a moudrost
a abychom  se  příští  rok
mohli na dorostu opět se-
jít.

Z Bratrské jednoty baptistů
Modlitební řetěz BJB

červenec 2018

27. týden / 2. – 8. července / Pardubi-
ce

➢ modlíme se za sborový život v Par-
dubicích

➢ za  svědectví  našeho  sboru
v rodinách a mezi přáteli členů sboru

➢ za povzbuzení pro nemocné ve sbo-
ru, aby je Pán posílil a uzdravil

28. týden / 9. – 15. července / Plzeň –
Agapé

➢ Za všechno děkujte… 1. Tes. 5: 18

➢ V únoru  roku  2019  bude  našemu
sboru Agapé 10 let. Děkujeme Pánu
Bohu a všem sborům BJB za modlit-
by  a spolupráci.  Prosíme,  abyste  si
modlili za další rozvoj našeho sboru.
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➢ Modlíme  se  za  sociální  službu
v azylech, za děti a staré lidi.

➢ Modlíme  se  za  děti  a mládež,  za
jejich víru, za tábory a výlety, které
jsou konány pro mládež.

➢ Modlíme  se  za  evangelizaci  a za
misionáře, kteří přijíždějí do ČR, aby
sloužili a zvěstovali Boží slovo.

➢ Modlíme  se  za  krajany,  kteří  mají
víza, a kteří chtějí najít v ČR práci.

➢ Modlíme se za nemocné členy sboru.

➢ Modlíme  se  za  nevěřící  členy
křesťanských rodin.

29. týden / 16. – 22. července / Plzeň
– Mozaika

➢ Děkujeme  za  všechny  nově  křtěné
lidi  v našem  společenství.  Modleme
se za ně.

➢ Děkujeme,  že Bůh si  povolává celé
rodiny. Přimlouvejme se za naše děti
a mládež.

➢ Děkujeme, že lidé rostou a vstupují
do  služby.  Vyprošujme  jim  Boží
požehnání.

➢ Děkujeme,  že  čas  evangelia  trvá.
Modleme  se  za  stanice  v Jablonci
a Boleslavi.

➢ Děkujeme, že se Bůh stará. Prosme
za  nemocné  mezi  námi  (i za  naše
misionáře).

➢ Děkujeme  za  radostné  přátelské
vztahy. Modleme se, aby je Bůh bu-
doval a chránil.

30. týden / 23. – 29. července / Praha
– Církev XXI. století

➢ za  naší  pravidelnou  misii  mezi
azylanty

➢ za požehnání pro děti a rodiče, kteří
navštěvují naši školku

➢ za  budoucí  vybudování  křesťanské
mateřské a základní školy v Praze

31. týden / 30. července – 5. srpna /
Praha 3

➢ abychom  měli  touhu  šířit  Ježíšovo
evangelium i duchovně růst

➢ za růst  nových vedoucích domácích
skupinek

➢ za  mládež  a děti,  které  čelí  mnoha
pokušením

➢ za duchovní i početní růst sborových
stanic v Bělé p. Bezdězem a v Řepích

➢ za bratry a sestry v Turecku

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 
● 27. 8. – 31. 8. Příměstský tábor s angličtinou pořádaný RC Pastelka, ses. Radka

Frimelová

● 1. 9. svatební shromáždění: ses. Petra Táborská, br. Dominik Sauer
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Narozeniny a výročí v červenci a srpnu
Eliáš Ferdinand
Černíková Petra
Klepáčková Emilie
Křivánková Marie (Karla)
Hrůza Miroslav
Sauerová Regina
Hrůzová Marie
Boháček Mirek
Kovařík Petr
Novák Gothard
Černík Václav Ing

Hlaváč Lukáš
Slámová Adéla
Eliášová Marie
Hrůzová Lenka
Černíková Sofie
Eliášová Anca
Černík Tomáš
Hrůza Petr
Kovaříková Vlasta
Hájková Anna
Kovaříková 
Elisabeta

Eliášová Aneta
Křivánek Pavel
Sauer Alois 
(Štěpka)
Mosesová Erika
Táborský Daniel
Moses Ladislav 
ing
Horová Eva
Jagobová Eliška
Černík Pavel
Hrůzová Anna 
(Josefa)

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

Program na červenec a srpen 2018 

Neděle 1. červenec 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Lucie Růžičková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 1. červenec 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek 6. červenec 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 8. červenec 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 8. červenec 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. Gothard Novák
Neděle 8. červenec 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  13. červenec 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 15. červenec 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma
Neděle 15. červenec 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  20. červenec 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Neděle 22. červenec 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohunka Bulíková
Kázání:       br. David Sláma

Neděle 22. červenec 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 22. červenec 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  27. červenec 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 29. červenec 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Zuzka Boháčková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 29. červenec 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík

Pátek 3. srpen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 5. srpen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Václav Hrůza
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Kázání: br. David Sláma
Neděle 5. srpen 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. David Sláma

Pátek  10. srpen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 12. srpen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma
Neděle 12. srpen 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 5. srpen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  17. srpen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Neděle 19. srpen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Roman Frimel
Kázání:       br. Václav Černík

Neděle 19. srpen 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  24. srpen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Neděle 26. srpen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš
Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 26. srpen 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Nick Lica
Neděle 26. srpen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  31. srpen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 2. září 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání:       br. David Sláma

Neděle 2. září 2018 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

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
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

íslo ú tu sboru:Č č 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 8. července 2018. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 

12

mailto:david.slam@centrum.cz
mailto:zpravodajcheb@baptistcz.org

