
sk 16,23-34
K  začátkům mé služby v  církvi –
bylo to v západním plzeňském sbo-
ru – patří tyto zážitky: Bratr, který

po nocích maloval po zdích na
veřejnosti jemu drahá tři písmena
TGM (a když ho nakonec přece
jenom chytli, pěkně si na něm
„smlsli “), mi vyprávěl, co pro něj
ve vězení znamenalo, když si v ne-
děli ráno mohl zpívat v  duchu
písně, které znal z  bohoslužeb
sboru, kam rád chodil. – Pro sestru,
která se během války dostala do
vězení, se stal zdrojem naděje a
potěšení žalm 91, který v našem
zpěvníku začíná slovy „Kdo ochra-
ny Nejvyššího“, a pak, když ono
uvěznění přečkala, jej zpívala
všem, kdo se ocitli v  nějakém trá-
pení či úzkostech. – Jezdíval jsem
za jednou sestrou – bylo to 20 km
vlakem a pak ještě pěšky – která
pracovala v  kravíně. Bylo nepřed-
stavitelné, aby se vypravila do

shromáždění sboru, stejně tak se
nedalo předpokládat – byla–li na
nohou od časného rána (pro mě
hluboké noci), - že dokáže v neděli
odpoledne naslouchat slovům. Je-
dině zpěv, který měla velice ráda, ji
dokázal udržet v bdělém stavu a
jenom takto dokázala prožívat „du-
chovno“. K  dnešnímu světu patří
žel i ti, kdo jsou „uzamčeni“ v nej-
různějších skutečných „kládách“.
Myslíme na ně a prosíme, aby to
tak nezůstalo. A jsou i „klády“ jiné,
ve kterých můžeme uváznout i my.
Vzpomínám, jak mi jednou estonští
přátelé vyprávěli, jak před dvaceti
lety doslova „vyzpívali“ duchovní-
mi písněmi režim, který jim k srdci
nepřirostl.

Ondřej Soběslavský, 
farář ČCE v Táboře
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Poselství k neděli Cantate

Věříme a vyznáváme a rádi hlasitě
zpíváme z Přídavku ty písně, které
oslavují Kristovo panování navzdo-
ry mocnostem, které ještě drží náš
život ve strachu a poddanství a nej-
raději by nám přikázaly, abychom
v Krista nevěřili, nevyznávali ho a se
svým zpíváním se uchýlili do koste-
la, do privátu tak, aby veřejnost ne-
byla rušena ani znepokojována. Na
hraní a zpívání jsou tu státem prově-
řené, odborné instituce, které vědí,
jak a koho oslavovat. Zahajují o
Pražském jaru tak, aby Pražané a 
s nimi všichni Čechové pocítili na
sobě kus slávy. Budiž, já jim to nebe-
ru, vím, jaký je rozdíl v úrovni zpěvu
ve Smetanově síni a v  brněnském
kostele, ale hlavně vím, čí je králov-
ství, moc i sláva a jako účastník Praž-
ského jara se při poslechu Smeta-
novy Mé vlasti dívám výš než na
Hrad a na české luhy a háje. 

Kristova církev nás odedávna učila,
abychom svou víru vyzpívali třeba
na památku Božích bojovníků, kteří
zpěvem zahnali nepřítele na útěk.
Dějiny jen zřídka odhalily pohled na
Kristovo skryté panování, které se
nerado dává na odiv lidským očím.
Kdo jiný než církev poodhaluje ten-
to pohled písněmi novými (Za císa-
ře Augusta, R. Schiller, 656 a Nesklá-
dejte v mocných naději, M. Rejchrt,
633) a mnoha reformačními jako je 
P. Gerhardta Svou oslav Pána písní,
191 ve Zpěvníku evangelické církve.
Leč nebyla to jen světská moc a kul-
tura, která vyznávání Kristova pa-
nování zatlačila do privátu; byli a
jsou to někteří křesťané, kteří dovo-
lují tomu panování vstup jen do sou-
kromí. To ovšem se příčí Kristovu
příkazu, aby ti, kdo v něho uvěřili,
přiznávali se k němu vždy a všude,
na veřejnosti i v soukromí. Třebaže

se Nový zákon vyjadřuje o křesťano-
vě vztahu k veřejnému životu velmi
neurčitě, nelze z  toho usoudit, že
smíme svou úlohu ve státě a veřej-
nosti chápat jinak než službu Kristu.
Křesťan nemá právo žít schizofren-
ní, rozdvojený život, v  němž jedna
naše bytost slouží Kristu a druhá
jinému pánu. Kristus není rozdělený
sám v sobě.
Z  kazatelny se někdy ozve prostá
věta, že Kristus je Pánem i nad stá-
tem. Ale kazatel sám asi cítí to, co
jeho posluchači, že ta prostá věta zní
dutě, spíše opovážlivě nebo provo-
kativně než živě a opravdově. Jako
by nevzala na vědomí podstatný
rozdíl mezi Kristem a státem. Kris-
tus je láska, svoboda, dobrovolnost,
a stát je a vlastně musí být opak
toho: okázale projevuje svou donu-
covací moc. Nebudeš-li poslouchat,

bezzemek a bez divizí ZAOstřenO nA blíZkO

Řekl bych, že elektronický věk není až zas tak moc jiný oproti dřívěj-
šku. Karel Marx hovořil o masách dělníků a rolníků, kteří jsou vyko-
řisťováni v manufakturách, zatímco dnes by spíše hovořil o psychic-
ké deprivaci kravaťáků mučených za monitory počítačů.
Ano, v dobách minulých proletariát vedl třídní boj hlavně na poulič-
ních demonstracích, kde se dožadoval svých požadavků. Úspěch se
však mohl dostavit až v takové demokracii, kde byla umožněna svo-
boda slova a shromažďování.
Na internetu jde podle mého názoru vývoj spíše obráceně. Nastarto-
val se coby nositel a šiřitel téměř neomezené svobody spočívající v do-
stupnosti informací v rozsahu nebývalém. Samozřejmě jako všech-
no, v něčem je to dobře a v něčem ne. Mezi pozitiva však řadím napří-
klad možnost sdílet politické informace, odhalovat korupční aféry,
podvody a podobně. Hodně kauz převzala média právě z webu.
Otázkou však zůstává, zda se výše uvedená výhoda vždy hodí. So-
ciální sítě prý položily vlády v arabských zemích a bojuje s nimi také
Čína. Západ zatím brání svobodné šíření informací a právo lidí spolu
komunikovat, ale jak ještě dlouho?
Nedávno mě zaujal případ, kdy nějaký hoch dal na internet odkazy,
kde se dají stáhnout filmy. Spáchal tím trestný čin a byl exemplárně
odsouzen. Přitom ty filmy na web neumístil a ani je nešířil. Jinými
slovy, pokud na ulici řeknu, že soused má na poli pěkné okurky, tak
tím nic nelegálního neprovádím. Napíšu-li to však na internet, mohu
někoho svést ke spáchání trestného činu krádeže. 
V této souvislosti si kladu otázku: „Co by se stalo, kdyby vlády zaka-
zovaly lidem vzájemně se informovat přes internet?“ Logicky mě na-
padá, že by zase bojovali na těch ulicích, a to také žádná vláda nechce.
Díky tomu možná máme stále naději, že to Západ raději nechá být a
svobodu slova zachová.
Církvi by teoreticky mohlo být jedno, jestli internet existuje nebo ne.
Víra se šíří především ústním podáním. Jenomže apoštol Pavel psal i
dopisy a technologický pokrok přinesl možnost psát i elektronicky. A
pokud by tento způsob vyjadřování někdo začal omezovat, mohlo by
časem být nebezpečné, díky dálkové kontrolovatelnosti jednotlivých
sdělení, vůbec o křesťanství psát. Co kdyby to někoho urazilo?
Už dnes se dočtete, jak jedna nejmenovaná, možná podvodná firma pro-
sadila, aby se kvůli pár diskusním příspěvkům smazala rovnou celá
diskuse. Jiným příkladem je vypnutí celého serveru v USA kvůli ne-
legálnímu obsahu bez ohledu na fakt, že se na něm nacházejíí pro
mnohé i velmi důležitá data legální. Piráti demonstrují a jiní to kvi-
tují. Společnost řeší, jakou cestou jít dál.
Osobně preferuji svobodu prezentovanou komunitním softwarem.
Mám ho legálně, zadarmo a ještě je to lepší. Přes to všechno linux u

internetové barikády

Věřím, že Bůh v nás musí dokončit své dílo předtím, než
si můžeme nárokovat jakékoli zaslíbení ve smlouvě. Co
je tou prací, která předchází všechno ostatní, jež na ní
závisí? Jeremiáš nám říká: „Do srdcí jim vložím, aby mě
ctili, aby se ode mě už neodvrátili“(Jr 32,40, B21). Boží
přípravná práce je vložit do našich srdcí úctu k němu,
což činí pomocí Ducha svatého.
Jeremiáš zde hovoří o podmínkách Boží Nové smlouvy,
a ne té Staré. A Pán Bůh nám říká velmi jasně, jak bude
toto první dílo smlouvy probíhat: „Do srdcí jim vložím,
aby mě ctili.“ Nechává nás, abychom poznali, že nemů-
žeme v sobě probudit zbožnou bázeň tím, že budeme
bojovat proti svému hříšnému tělu. Ne – jedinou cestou,
jak v nás může být toto svaté dílo dokonáno, je práce
Ducha svatého.
Pán Bůh nám tímto veršem říká: „Učiním v tobě úžasné
věci. Sešlu samotného svého Ducha, aby v tobě setrvával

a dal ti nové srdce. On ti umožní, aby sis zostudil veške-
ré skutky těla, a povede tě do naprosté svobody od moci
hříchu. Nakonec způsobí, abys byl ochotný činit (a činil)
to, co mi působí potěšení. Ale je jedna práce, kterou musí
Duch v tobě vykonat přede všemi ostatními věcmi.
Vloží do tebe opravdovou Boží bázeň týkající se hříchu.
Vloží do tebe hlubokou úctu k mé svatosti, a tak se neod-
chýlíš od mých přikázání. V jiném případě tě tvůj hřích
vždycky odvede pryč.“
Velmi jednoduše řečeno: Duch svatý mění způsob,
jakým pohlížíme na svůj hřích. Ví, že dokud budeme
brát své touhy na lehkou váhu, nebudeme moci být
osvobozeni. Jak to Duch svatý dělá? Používá usvědčení
z Božího Slova, kde jsou ostré šípy svaté pravdy.

David Wilkerson
(19. května 1931 - 27. dubna 2011)

AktuAlitA

Dokončení na str. 2

Ostré šípy svaté pravdy

Dokončení na str. 2
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setkání křesťAnů 2014 ve vrAtislAvi se už PřiPrAvuje

17. - 18. dubna 2012 se v budově luterského sboru v ulici Kazimíra Ve-
likého ve Vratislavi sešli zástupci luterských a reformovaných církví
střední Evropy a začali plánovat deváté setkání křesťanů tohoto re-
gionu. 
K tradičním účastníkům patří vedle Poláků, Němců, Čechů a Slováků
v posledních letech i Maďaři a Rakušané; přijíždějí také hosté z dalších
zemí, aby zažili atmosféru setkání ve svobodě a různosti a aby tak při-
spěli ke smíření mezi národy a státy.
Přípravný tým spolupracuje již více než dvacet let (první setkání se
konalo v  r. 1991 ve Zhořelci) a za tu dobu vznikly stovky společných
programů, přednášek, panelových diskuzí, hudebních vystoupení, bo-
hoslužeb a společných shromáždění. 
Mottem příštího setkání v Polsku bude „Svobodni v Kristu“ na základě
13. verše 5. kapitoly z epištoly Galatským: „Vy jste byli povoláni ke svo-
bodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale
služte v lásce jedni druhým.“ Téma by mělo mimo jiné reflektovat 25.
výročí pádu železné opony, příležitost ke svobodě, která se tím Stře-
doevropanům dostala, a poukázat na odpovědnost křesťanů, jak se svo-
bodou nakládat.
Hlavní město Slezska, rodiště Dietricha Bonhoeffera, poskytne setkání
důstojnou a krásnou kulisu. Zážitkem bude určitě i hlavní program
v Hale století, která je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Kdo chce budovat vztahy křesťanů přes hranice našich zemí a sdílet se
s nimi ve společné víře, kdo chce dát dobrý základ pro sousedství na-
šich národů a naplnit ho živým obsahem, kdo chce napomáhat procesu
sjednocování Evropy, zkrátka kdo chce být u toho, přijeďte 4. – 6. čer-
vence 2014 do Vratislavi a setkejte se s křesťany šesti zemí. Bude to další
krok v našem putování ke svobodě.

www.e-cirkev.cz

MeZinárODní setkání MlADýCh liDí Genfest

Od 30. srpna do 2. září 2012 se Budapešti uskuteční Genfest - mezi-
národní setkání mladých lidí od 17 do 30 let jakéhokoli vyznání a pře-
svědčení. Cílem setkání je podle organizátorů akce umožnit světu,
aby se setkal se svědectvím mladých lidí, kteří chtějí žít pro Ut Omnes
- Sjednocený svět, a kteří hledají odpovědi na problémy dnešního
světa.
„Víme, že během léta je mnoho příležitostí pro setkání mladých lidí;
přesto bychom vás rádi informovali o jedné z  nich. Letos na konci
prázdnin se bude po dvanácti letech opět konat Genfest, třídenní setká-
ní mládeže z  celého světa, které organizují mladí z  Hnutí fokoláre.
Hlavním cílem je přispět k tomu, „aby všichni byli jedno“ – k lepšímu
světu, v němž si každý může najít své místo. Proto je mottem Genfestu
„Let’s Bridge“ – Budujme mosty. A obraz stavby mostu je nosnou myš-
lenkou programu - jednotlivé fáze stavby mostu symbolizují situace a
okolnosti našeho běžného života bez rozdílu vyznání, rasy, věku, národ-
nosti. Jsme přesvědčeni, že i vaše přítomnost je nepostradatelná, proto
vás na Genfest srdečně zveme. Také budeme vděčni, pokud nás už od
této chvíle podpoříte modlitbou,“ přibližuje Genfest Lydie Luxová.

Možnost se přihlásit na http://genfest.naplno.net
www.e-cirkev.cz

ruský PAtriArChA kyrill i. 
nAšel sPOlečnOu řeč s bAPtisty

Moskva (IDEA). Hlava Ruské pravoslavné církve, patriarcha Kyrill I.,
pochválil baptisty za jejich jasné stanovisko k morálním otázkám, napří-
klad k otázkám manželství a rodiny či potratů. Při setkání s představi-
teli Světového baptistického svazu a dalších baptistických organizací 29.
března v Moskvě řekl, že v této oblasti jsou si stanoviska baptistů a rus-
kých pravoslavných blízká. 
Patriarcha kritizoval skutečnost, že v mnoha zemích jsou hodnoty
zásadně zpochybňovány a šíří se relativismus, který neuznává žádné
závazné pravdy. Zde tvoří baptisté s jejich biblicky orientovaným posto-
jem výjimku. 
Také prezident Světového baptistického svazu John Upton chválil patri-
archův jasný postoj k neměnným pravdám evangelia. Více než hodino-
vý dialog se podle baptistů konal v přátelské atmosféře a ti doufají, že
dialog s pravoslavnými se rozšíří po celém světě.  

(juml)
www.christnet.cz

Z církví doma i ve světě

čeká tě policie, soud a vězení. Vrchol
jeho moci představuje armáda.
Je dobře, když stát plně využívá své
moci podle zákona. Nedbá-li policie
a soudy zákona, projevuje se to v ce-
lém státě jako návod ke lži, ke krá-
deži a k násilí. Žádná demokracie se
neobejde bez trvalého úsilí udržet
řádné fungování zákonodárné a vý-
konné moci s úctou k zákonu. Tuto
pro stát nezbytnou moc mějme na
paměti, abychom ve státě neviděli
nepřítele, ale nám užitečnou institu-
ci, v níž ovšem Kristus ještě nepanu-
je. On od nás žádá dobrovolnou lás-
ku a svobodnou poslušnost, které
jsou základem společenství a dob-
rého, pravého života, zatímco stát
předpokládá, že lidé nebudou dob-
rovolně dělat to, co vyžaduje společ-
né žití se sousedem, zákonům a naří-
zením se podřizují jen ze strachu a
nedobrovolně. Není žádného soula-
du mezi panováním Kristovým a
státní donucovací mocí. 
To však neznamená, že by lidé jako
občané státu a zvláště jeho funkcio-
náři a tak zvaní veřejní činitelé a po-
sléze jeho reprezentanti byli jaksi
úředně postaveni mimo moc a vliv
Ježíše Krista, jenž nikoho nevyne-
chává a chce, aby všichni lidé pozna-
li pravdu. Ať si to neuvědomují nebo
uvědomují, což je řídký případ,
všichni jsou služebníky Ježíše Krista.

Povážíme-li, jaký je základ a charak-
ter státu, sotva budeme očekávat, že
se v něm Ježíšovo panování projeví
zřetelněji než stopově. Představme
si prostředí policie nebo vojenské
služby, ale stačí pohled do našeho
parlamentu, který je vzorkem všech
občanů ve službě státu, aby nás
opustila iluze, že tam lze evangeliem
proniknout a usadit se. Je tomu tak
asi všude. 
Když jsem se v  posledních dnech
války dotazoval kanadských nebo
australských vojáků, jaký je jejich
vztah ke Kristově církvi, pokládali
mou otázku za nepatřičnou: byli vo-
jáci ve válce. U nás někteří křesťané
vyžadovali pro sebe službu beze
zbraně. Bylo těžké jim vyhovět, pro-
tože stát povolával ke službě v ar-
mádě proto, aby se naučili se zbraní
v ruce bránit svůj stát proti nepříteli.
Postavení vojenských kaplanů v ar-
mádě zdá se naznačovat, že došlo 
k dohodě mezi panováním Kristo-
vým a státní mocí, obě strany - stát a
církev - uznaly, že „na vojně“ se dá
křesťansky žít. Tak tomu dosud je.
Nacistická armáda zdiskreditovala
křesťanské poselství biblickým hes-
lem na opasku každého vojáka: Gott
mit uns, Bůh s  námi! Bůh se nedá
vtáhnout do konfliktů, jejichž straté-
gy jsou mocichtiví lidé. Vypukla ně-
kdy nějaká válka za ušlechtilý cíl?
Nakonec bude každý člověk posta-

ven před Kristův soud, státní za-
městnanci, úředníci, vojáci i jejich
generálové. Soud v Haagu jen potvr-
zuje konečnou suverenitu Kristovu
nad každým člověkem.
Už docházíme k tomu, že skutečná
suverenita Krista Pána se projevuje
na těch, kdo mu uvěřili a nechávají
se jeho slovem a Duchem vést a
ovládat, a to je křesťanský sbor, který
mu v poslušnosti víry a lásky slouží.
Existence prvního sboru v Jeruza-
lémě a potom celé dějiny křesťanské
církve dokládají, že nelze jeho pano-
vání zesměšňovat, i když vstoupil
do dějin jako král bezzemek a bez
divizí. Jako hlava ovládá celé tělo,
které mu každou neděli skládá hold,
obnovuje slib věrnosti a jako jeho
vojsko vyhlašuje boj proti (poraže-
ným) nepřátelům, ďáblu a smrti ve
službě Božího království. Nelze však
nevidět, co církev sama nejlépe vidí,
jak daleko je od dokonalosti: její
vzhled hyzdí ti hříšníci, kteří neu-
znávají upřímně Kristovo panování
a chodí podle sebe. Jsou ilustrací po-
dobenství o koukolu v pšenici. K na-
ší útěše pravím, že velká obrácení
(Pavel a Augustin) vzkazují, že nám
není souzeno zůstat koukolem. Ti,
kteří jsou opravdu jeho, ať už to vy-
znávají s radostí nebo ještě s pláčem,
jsou dokladem skutečného Kristova
panování. Řekněme, že to panování
se děje tak, jak se mu podrobujeme
ve všech oblastech života. „Kéž by-
chom to uměli zpívat píseň chvály, i
když se nám nedaří vše, jak jsme si
přáli“ (písnička 610). „Uč nás na ces-
tě pravé v  pokoře s  tebou žít, bys
mohl, Kriste, v  církvi jediným Pá-
nem být“ (písnička 679).
Dodejme k tomu, co je první a pod-
statné: Velikonoce – vítězství Kris-
tovo i naše - Pátek přinesl jisté od-
puštění všem, kdo o ně stojí, Neděle
přinesla vzkříšení jako jistou naději
na nový život s Pánem zde i potom.
Ale to není ukolébavka. Poražená
smrt a s ní všechny moci a mocnosti
se ještě jednou postaví a budou mlá-
tit kolem sebe v posledním záchvatu
umírajícího panování. Krizové stavy
světa jsou ilustrací k poslední biblic-
ké knize Zjevení Janovo, které drsně
upozorňuje církev, že se nevyhne
konečným bědám, které postihnou
celý svět. Zachrání se ti, kdo zacho-
vají věrnost Pánu a Králi Ježíši
Kristu.
Věřte se mnou, že jeho panování
zůstane neotřesitelné.

Josef Veselý

bezzemek a bez divizí
Dokončení ze str. 1

„Z výzkumu vyplývá, že duchoven-
stvo má podstatně vyšší míru sexu-
álního zneužití funkce než jiné pečo-
vatelské profese,“ konstatuje du-
chovní a psychoterapeut Thaddeus
Birchard.
Birchard, ředitel kliniky Marylebone
Centre for Psychological Therapies,
v  britském anglikánském týdeníku
Church Times z 10. února 2012 shr-
nuje výsledky prvního (a zatím jedi-
ného) odborného výzkumu ohledně
„clergy sexual misconduct“ (sexuál-
ního zneužití funkce/úřadu du-
chovního) v rámci anglikánské círk-
ve (Church of England): „Sexuál-
ního zneužití duchovenské funkce
se většinou dopouštějí heterosexuál-
ní muži s  dospělými ženami.“ Ob-
dobné číselné hodnoty byly podle

něj ohlášeny ze Spojených států.
Rozsáhlejší britský projekt, který
Birchard vedl, byl kvalitativní i
kvantitativní – byl založen na rozho-
vorech, práci ve třech tematických
skupinách a dotazníku zaslaném
stovce namátkou vybraných du-
chovních (z nichž 48 odpovědělo).
Příčiny procentuálně vyššího selhá-
vání duchovních spatřuje Birchard
ve faktorech souvisejících s jedineč-
ným postavením duchovního (např.
„očekávání volného přístupu do
domácností v  neobvyklých hodi-
nách ve dne i v noci“) a s jeho osob-
ní situací. Z  osobních problémů se
nejzevrubněji věnuje závislosti na
sexu (sexual addiction), kde „pro-
blém tkví v  tom, že … úlevný me-
chanismus dlouhodobě nefunguje“.

(Doporučuje film Shame, který běžel
i v tuzemsku.) U duchovních je prý
závislost na sexu orientována hlav-
ně na internet (levný a snadno do-
stupný).
Birchard se opakovaně přimlouvá
za prevenci (včetně odpovídajících
školení), jež by mohla hodně du-
chovních ušetřit ztráty postavení,
rozbití manželství a veřejného poní-
žení: „Duchovní jsou dobří lidé a
nezaslouží si, aby byli takto necháni
napospas.“

František Schilla

Odkazy:
Birchard, T.: Ways of preventing
sexual sin. Church Times, 10.2.2012,
s. 11
(www.sexual-addiction.co.uk) 

Duchovní, internet a …

nás používá jen asi 1 % uživatelů. Oproti tomu nepoctivě získaný pro-
gram má u nás v počítači lidí podstatně více. Kde je tedy chyba?
Závěrem bych chtěl vyjádřit názor, že internet by se měl zcivilizovat
právě proto, aby mohl být nadále nositelem svobody slova. Bylo by
škoda, aby kvůli nepoctivcům začal být omezován a cenzurován a
potenciálně i vládními silami zneužíván.

Ivo Kraus

internetové barikády
Dokončení ze str. 1

(Z britského anglikánského týdeníku Church times)

Zastav se na chvíli a čti!
Když jsem vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal
jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si:
Kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na
ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala a možná
si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý a mali-
cherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak promr-
hám na internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zji-
stíme, že jsme toho zase moc nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem spravedli-
vých. Přes SMS si vyznáváme lásku, komunikujeme přes chat a do očí si nemáme co říct.
Trápí nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí maily, protože nemáme čas odepsat. Na polici se nám hro-
madí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože nemáme čas k ní při-
vonět! Dokdy to ale vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme.
Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hod-
notu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlédneme. Vypálíme je na CD
a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televiz-
ních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli
kterým se vyplatí žít.
Můj děda má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici na
svém starém rádiu. A přitom si myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem vzpomíná, těší
se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen zpo-
malit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným
věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si.
Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé
osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve
čtvrtek a jedna hospoda 5x5m. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi,
kteří si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!

*Pěkný den…a zpomalte…žijete jen jednou…a velmi krátce! *
Miroslav Šlechta



sPOlečenství liDí
kOMunikuje s bOheM

V jednom městě má sbor modliteb-
nu v sousedství člověka, který není
příliš nakloněn křesťanské víře, vadí
mu velké množství lidí v neděli a
pochopitelně křik dětí a příležitost-
ný míč v záhonech. To není tak mi-
mořádné. Za řeč však stojí, jakým
způsobem se kazatel snažil utvářet
vztah sboru vůči sousedovi. Pravi-
delně v neděli vyzýval k laskavosti
a modlitbám za rodinu souseda.
Jednou vysvětloval, že soused se
snaží diskutovat s členy sboru o při-
pravované rekonstrukci, všechny
prosil, aby tyto diskuse nevedli a jen
pana souseda odkázali na vedení
sboru. Zkrátka sbor se snažil společ-
ně komunikovat se svým souse-
dem. A mne nyní zajímá otázka: Jak
sbor společně komunikuje se svým
Bohem? Může být Bohu jasné, co se
mu to či ono společenství křesťanů
snaží říct?
Když vyjdeme z obecných poznat-
ků psychologie, lidská komunikace
probíhá na třech rovinách: Komu-
nikace slovní (verbální), komunika-
ce mimoslovní (neverbální) a ko-
munikace činy. Hned je však třeba
podotknout, že ačkoliv Bůh stvořil
člověka s těmito třemi rovinami ko-
munikace, on na tyto tři není ome-
zen. To ukazuje Boží odpověď Šalo-
mounovi, když byl vysvěcen chrám
a on prosil, aby Bůh slyšel modlitby
svého lidu: Vyslyšel jsem tvou mod-

litbu a vyvolil jsem si toto místo za
dům pro oběti. Uzavřu-li nebesa,
takže nebude deště, přikážu-li ko-
bylkám, aby hubily zemi, pošlu-li
na svůj lid mor, a můj lid, který se
nazývá mým jménem, se pokoří a
bude se modlit a vyhledávat mě a
odvrátí se od svých zlých cest, tehdy
je vyslyším z nebes, odpustím jim
jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
(2 Pa 7,12-14)
Příkladem první, verbální roviny
komunikace je výzva apoštola Pav-
la v 1 Tm 2,1: Na prvním místě žá-
dám, aby se konaly prosby, modlit-
by, přímluvy, díkůvzdání za všech-
ny lidi. V přímluvných modlitbách
se společenství často spojí, když
některá rodina prochází těžkou situ-
ací, ztrátou bydlení nebo zdravotní-
mi potížemi.
Na druhé rovině, neverbální, jde
předně o to, jakým způsobem ko-
munikujeme. Příkladem jsou slova
ap. Pavla v 1 K, kapitoly 11 - 14, kde
Pavel v několika oblastech napomí-
ná Korinťany, aby byli vůči sobě
ohleduplní, protože bezohlednost
ve vztazích uráží Boha, který je Pá-
nem společenství.
V třetí rovině jde o jednání. Může se
Bůh spolehnout na náš sbor v tom,
že vždy podpoříme dobrý nápad, že
se ujmeme potřebného, že budeme
mít radost z toho, když se Evange-
lium zvěstuje?
Vzpomínám na situace, kdy jsme
zažívali jednotu v modlitbách a spo-
lečném volání k Bohu. Byly to právě

zkoušky a těžkosti, které nás semk-
ly a v těch dobách jsme volali k Bo-
hu opravdu společně. Až by se mi
chtělo si postesknout, že kalamity
mají své světlé stránky... Je možné,
aby sbor zažíval jednotu a společně
volal k Bohu, i když zrovna neřeší
bolestné situace? Co by měl či mohl
sbor Bohu říkat společným hlasem?

1. Hlad po Bohu. Vypráví se v 8.
kapitole knihy Nehemjáš, že lid tou-
žil po Bohu. Vyzvali zákoníka Ezd-
ráše, aby jim četl z Bible, starosta
Nehemjáš událost zaštítil, řemeslní-
ci připravili pódium a začala slav-
nost celého města. Obec došla k to-
mu, že všichni společně vyjádří Bo-
hu svoji touhu po něm a hlad po
Božím slovu. Podobně se scházeli 
v Betlémské kapli, aby slyšeli Boží
slovo. Leckdy je dnes naslouchání
Božímu slovu rutinní událostí, která
Bohu žádnou společnou touhu ne-
komunikuje. Je pak velkým po-
vzbuzením přijít do společenství,
kde lidé přicházejí k Bohu s živým
očekáváním.
2. Naděje a obavy. Ve Skutcích
apoštolských, kapitole 4. čteme o
tom, jak se první sbor v Jeruzalémě
vyrovnával s tím, když apoštolé byli
zatčeni a vyslýcháni. Po jejich pro-
puštění jednomyslně volali k Bohu
v modlitbě. Sdělují Bohu společné
pochopení událostí ve městě i spo-
lečné vědomí toho, jak ztrácejí od-
vahu. Sbor společně komunikoval 
s Bohem a Bůh komunikoval se sbo-
rem – dodal jim odvahy.
3. Vděčnost. Vzpomínám na neděli
díkůvzdání ve sboru Církve bratr-
ské v Karlových Varech. Rozhodli
jsme se ve staršovstvu, že Bohu spo-
lečně projevíme vděčnost za jeho
péči a že ji vyjádříme sbírkou, kte-
rou si nenecháme, ale dáme ji na po-
třeby dětského domova. Měl jsem
obavy, protože by bylo nepříjemné,
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kdybychom jako sbor společně Bo-
hu vyjádřili nevděčnost! Prožili jsme
však velkou jednotu, lidé se oprav-
du radovali z Boží péče a sbírka byla
několikanásobná. Kdybychom ne-
slavili neděli díkůvzdání, prožíval
bych trochu vděčnosti i sám za sebe,
ale to se nedá srovnat se společně
vyjádřenou vděčností našemu ne-
beskému Otci.
Společná komunikace s Bohem vždy
vyžaduje vzájemnou domluvu. Ži-
dé za Nehemjáše se museli nejprve
domluvit stejně jako sbor v Jeruza-
lémě nebo v K. Varech. Jak se spo-
lečně přimlouvat za vládu ČR, aniž
bychom se nejprve domluvili na
společném vidění vládní krize? Co
řekneme Bohu o pomoci, kterou
sbor chce nabídnout nejpotřebněj-
ším lidem ve městě? Jak bychom
mohli společně vyjádřit touhu po
Bohu a jeho působení v našich rodi-
nách a v našem městě?

Jan Valeš

jAk vstOuPit DO
internetOvé DiskuZe?

Zadat: http://www.evangelickyty-
denik.cz/, vybrat si: Diskuze k člán-
kům s Janem Valešem, kliknout na
http://www.evangelickytydenik.cz/
diskuze.html (nebo touto adresou
rovnou začít), zvolit MODLITBA a
jít na Vložit příspěvek.
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„Dám vám srdce nové, a ducha nového
dám do vnitřností vašich, a odejma srdce
kamenné z těla vašeho, dám vám srdce
masité. Ducha svého, pravím, dám do
vnitřností vašich, a učiním, abyste 
v ustanoveních mých chodili, a soudů
mých si hleděli a činili je.“

Ez 36,26-27 
Jk 1,13-18; Mt 13,9-17

Ve výpravném evangelikálním časo-
pisu Brána (11/2011) nabízí právník,
Daniel Macek, zajímavou představu:
“Trestní řízení Boží“ odhalující náš
hřích v plné nahotě a obhajobu hříš-
níků spočívající v tom, že Ježíš si sedá
na lavici obžalovaných namísto nás.
„Boží trestní řízení a jeho milý Jed-
norozený na lavici obžalovaných.“
Pokusme se tuhle metaforu ze soud-
nictví biblicky ohledat.
V evangeliích čteme o trestním říze-
ní vedeném veleknězem a římským
místodržícím v hrdelní při proti Ježí-
ši z Nazaretu: „Synem Božím se či-
nil. My Zákon máme a podle Záko-
na našeho má zemřít, protože člověk
jsa, dělá se Bohem...“ Všichni přece
víme, jak má Mesiáš vypadat. Tento
se rouhá, hoden je smrti (J 10,33; 19,7;
Mk 14,61-64). Po způsobu mocností
tohoto světa ho ztrestali jako jedno-
ho z bezpočtu jiných. Pověsili na
kříž mezi kříži v duchu toho, který
dělá v synech vzpoury (Ef 2,2; 1 K
2,8). V intencích odvěkého sudiče a
žalobníka (Zj 12,9) tahajícího za nit-
ky a postrkujícího aktéry své aktuál-

ní inscenace, tentokrát Kaifáše, An-
náše, Jidáše, Piláta... Lhář od počát-
ku a vražedník, v němž zbla pravdy
není (J 8,44). To on je tu bezesporu
při díle proti Synu i Otci. Jeho je to
hodina a moc temnosti (L 22,53), kdy
Otec, LÁSKA, slyší Syna, trpí s ním
na lavici obžalovaných, slyší jeho
ponížené prosby s velikým křikem a
slzami, a vyslýchá ho v tom strachu.
Silou vidění a poznání je u toho. Vů-
lí, aby své svědectví PRAVDĚ člověk
Ježíš vydržel; aby obstál, připraven
duchem, leč nemocného těla (Mt
26,41), na znamení, že lidé ho za-
hrnuli s nešlechetnými, a utrápili 
k smrti svým hříchem, hříchem
mnohých (Žd 5,7; Iz 53,6.12; J 17,25;
12,50) v čase lhářů.
Odtud apoštolská opatrnost v poj-
mosloví tohoto světa a výhrady vůči
slovům, jimiž mluvíme o zkušenos-
tech svých smyslů. Boží věci je pře-
sahují a vyučuje jim Duch svatý slo-
vy, jimž přivlastňuje významy a
obsahy duchovní, tělesnému člově-
ku cizí a nepřijatelné (1 K 2,6-14).
Jejich výklad nezáleží na rozumu (2
P 1,20), ale vírou na moci Boží (1 K
2,5). „Dal jsem jim tvé slovo, Otče,“
modlí se Pán Ježíš před smrtí, „a svět
je nenáviděl... Posvěť je ve své
PRAVDĚ. Tvé slovo je PRAVDA.“ (J
17,14.17).
Jakkoli Pána Boha zaměstnáváme
svými hříchy a obtěžujeme nepravo-
stmi, už prorok ví, že jeho řízení 

s námi není trestní, ale člověka pro-
měňující (Iz 43,24.25; Jr 31,33; Ez
11,19; 36,25-28). Jak je koná vzhle-
dem k tomu, čeho jsme zjevně
schopni vůči jeho dobrodinci na
Golgotě? Jak právě tím chce člověka,
dosud drženého na uzdě strachu 
z trestu, změnit?
Znamení, které vztyčil Mojžíš k ži-
votu, a které Pán Ježíš jako stín bu-
doucích věcí připomíná (J 3,14),
musel tenkrát v poušti smrtí ohrože-
ný člověk spatřit, aby přežil (Nu
21,8.9). Jak se stane, že zrakem, jímž
jsme zvyklí pozorovat sami sebe,
pojednou Krista, mezi námi ukřižo-
vaného, spatříme k životu? Že k ně-
mu vzhlédneme ze své marnosti a
smrti, vzkříšeni k smysluplnosti ži-
vota a naději? „MILOSTÍ Boží jsem
to, co jsem,“ říká apoštol. A jinde:
„Podle MILOSTI sobě dané, základ
jsem založil poznáním, že trestanec
Ježíš je Kristus.“ Těší se na návštěvu
křesťanů, aby jim udělil částku něja-
kou MILOSTI duchovní k jejich
potvrzení...
Milost, slovo, jemuž svět rozumí ja-
ko prominutí trestu, tady zřejmě
znamená něco jiného. Je mu na zá-
kladě jedinečné duchovní zkušenos-
ti přivlastněn význam spasitelného
poznání, o které je apoštol hotov se
rozdělit.
MILOST Boží je dar očí k vidění, uší
k slyšení a chápavého srdce (Mt
13,16; 1. K 3,10; Ř 6,23; J 17,3), jemuž

trestání?

se to znamení nad světem, znamení
na-ší převrácenosti a Božího výcho-
diska stává klíčem k sebepoznání 
a dle Pavla k sebeznechucení až 
k smrti (Ř 7,6). Ze Zákona mrtví pak
vírou ve vzkříšeného Pána procitáme
k životu. Bůh tuhle velkopáteční
obludnost v nás, ano, v nás obyčej-
ných slušných lidech (obludnost, o
které mimochodem rozjímá např. Z.
Bauman v knize Holokaust), přemá-
há vzkříšením Syna mezi námi utý-
raného. Darem MILOSTI světla k pra-
vému pokání z mrtvých vstáváme s
Kristem k bytí s ním a v něm, v novo-
tě života (Ř 6,4; Ko 3,1; 2 K 5,17).
Jde o osobní událost. Zázrak, který
je podstatou Pavlova evangelia:
duchovní probuzení, znovuzrození,
nové stvoření vykoupením; vytěs-
něním jáství a Bohu vzdorující své-
vole Kristem v nás, tou nadějí slávy
(Ko 1, 27). Změna, jíž Stvořitel svoje
odcizené stvoření přivádí k sobě, 
k bytí s ním na věky (J 3,16 aj.). 
Trestní řízení ve světě končívá kom-
petentním rozhodnutím o vině a tre-
stu, jímž se soudy snaží spravedlivě
učinit zadost zákonem kodifikované-
mu právu. O jejich trestající spravedl-
nosti se říká, že drží váhy (patrně na

to minulé) a meč (jako nástroj toho,
co přijde) a že je slepá (ve smyslu ne-
zaujatosti „každému, co jeho jest,
padni komu padni“). Přikázání Otce
je život věčný (J 12,50) a tomu Záko-
nu činí zadost i jeho spravedlnost,
pochopitelně bez těchto rekvizit.
Soud, o kterém mluví Pán Ježíš, spo-
čívá v tom, že člověk milostivé Boží
řízení ke změně odmítne (J 3,19).
Před světlem jeho MILOSTI uhne,
protože doufá, že potmě leccos scho-
vá a se svými přešlapy se spíše nená-
padně ztratí. 
Soud je, že pak netrefíš. Ztracen ve
tmě sám sebe soudíš i trestáš. Ozvi
se konečně. Ještě tě hledá. Ještě přijí-
má do společnosti s ručením neome-
zeným cesty, pravdy a života. Avšak
do času, protože uložil DEN. Hvězd-
nou hodinu rozeznání a rozdělení
všech lidí. Ty ve tmě vidí prorok, že
toho DNE budou jako strniště vůči
peci hořící. Zatímco světlem Boží
MILOSTI v Kristu adaptovaným a
změněným vzejde ten DEN úsvitem
slunce spravedlnosti se zdravím na
svých paprscích (Mal 4,1.2; Sk 17,31;
Mt 25,31.32.). Amen.

Samuel Jan Hejzlar
v Luhu nad Morání

Co lze udělat pro to, 
aby se modlitební setkání nepovedlo 

* Přijít na setkání pozdě a rušit, když už se ostatní modlí.
* Mluvit hodně o tom, za co bychom se mohli modlit, takže na  

modlitby samotné nezbude čas.
* Přijít sice, ale nijak se k modlitbám nepřidat.
* Modlit se obecně a nekonkrétně.
* Modlit se dlouze dlouhé modlitby.

jak připravit modlitební setkání

A. Biblické slovo
1. Vzít jeden nebo několik veršů z Bible, které k nám mluví.
2. Velice stručně říct, o čem jsou. To je možné udělat buď před nebo
po přečtení biblického oddílu.
3. Připojit jedno nebo dvě témata k modlitbám, která z textu vyplý-
vají nebo s ním souvisí.
4. Vybrat společnou píseň, která vede k modlitbám.
5. To celé by nemělo přesáhnout 5 minut.
6. Mluvit nahlas a srozumitelně tak, aby všichni mohli rozumět.

B. Průběh modliteb
* Jak by se mohl zapojit člověk, který se ještě nikdy nahlas nepo-
modlil?
* Za co je třeba se modlit?
* Je potřeba začínat i končit setkání včas.
* Je dobré na začátku říci, že modlitby mají být nahlas a stručné. 
V dobré a laskavé atmosféře nevadí, když po setkání někoho popro-
síme, aby byl příště stručnější, nebo výjimečně i modlitbu přerušíme,
když je to opravdu moc dlouhé.
* Při pravidelném vedení věnujme pozornost novým formám (dialo-
gická modlitba, tichá modlitba apod.) a svěžímu průběhu. Možný
průběh modliteb:
1. Jednokolová modlitební chvíle: Každý se pomodlí jednou.
2. Postupná modlitební chvíle: Moderátor postupně přináší témata 
k modlitbám po jednom.
3. Zařazení tiché modlitby.
4. Společné utváření modlitby: Krátké modlitby, v kterých všichni
modlitbu společně utvářejí, neskáče se od tématu k tématu.
5. Modlitba Páně jako osnova modlitebního setkání.
6. Responsní přidávání se k modlitbám: Vedoucí vyslovuje prosby,
ostatní přitakají např. slovy „Pane, smiluj se!“ nebo „Hospodinovo
milosrdenství je věčné!“
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Českobratrská církev evangelická

BOšíN - Ne 9.30 h
Bošín č. 44, Křinec, a f. Kateřina Ros-
kovcová

BRANDýS N. LAB. - Ne 9.30 h
Horova 1885. f. Jan Kašper

ČESKý BROD - Ne 9.30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Magdaléna
Trgalová, f. Marek Lukášek

CHLEBy - Ne 8.30 h
Chleby č. 55, Bobnice, j. Miroslav
Německý, a f. Václav Hurt

KOLíN - Ne 9 h
Politických vězňů 560, f. Blahoslav
Matějka

KOVáNEC - Ne 8.30 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko, f. Michal Šimek

KRAKOVANy V ČECHáCH - Ne 10.30 h
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera

KUTNá HORA - Ne 9 h
Jiřího z  Poděbrad 308/4, f. Jaroslav
Fér

LIBENICE - Ne 10.30 h (a c)
Libenice č. 69, a f. Blahoslav Matějka

LIBICE N CIDL. - Ne 10 h (posl Ne
v měs. v MS Diakonie ČCE Husova 2)
Ke hradišti 12, f. Martin T. Zikmund

LySá N. LAB. - Ne 9 h
nám. B. Hrozného 442/16, f. Emanuel
Vejnar

MěLNíK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Hana Pfannová

MLADá BOLESLAV - Ne 10 h
Husova 199/15, f. Václav Hurt

MšENO U MěLNíKA - Ne 10 h
Boleslavská 9, f. Michal Šimek

NERATOVICE-LIBIš - Ne 9.30 h
Školní 44/1, f. Miroslav Pfann

NyMBURK - Ne 10 h
Smetanova 14/613, f. Kateřina Ros-
kovcová

PEČKy - Ne 9 h
Husovo nám. 480, f. Blahoslav Hájek

PODěBRADy - Ne 9.45 h
Husova 141, f. Pavel Dvořáček

PŘEDHRADí - Ne 9 h
Předhradí č. 36, Pňov, f. Helena Ju-
nová

VELENICE - Ne 8.30 h
Velenice č. 34, Dymokury, a f. Pavel
Dvořáček

VELIM - Ne 10 h
Sokolská 26, a f. Blahoslav Matějka

ZRUČ N. SáZAVOU - Ne 9 h (a c e)
Zahradní 189, a f. Jaroslav Fér

Církev bratrská

KOLíN – Ne 9.30 h
Královská cesta 226, k. Jan Draho-
koupil

KUTNá HORA – Ne 9.30 h
Masarykova 321, k. Miloš Hejzlar

PODěBRADy – Ne 9.30 h
Vrchlického 109, k. Petr Geldner

bohoslužby
ODBOR KŘESťANSKé SLUžBy CHRU-
DIMSKéHO SENIORáTU pořádá pod-
zimní pobyt (nejen) starší generace
v rekreačním středisku v Chotě-
boři. 
Termín: 1. září - 8. září 2012. 
Cena: 2000 Kč. 
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2012 
Informace a přihlášky předá: 
Hana Capoušková na adrese: 
hana.cap@seznam.cz 
tel. 777 877 080.
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EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE zve na besedu o ge-
neticky modifikovaných potravi-
nách, která se bude konat v úterý
15. května 2012 v 17.30 hodin v pří-
zemí kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49. 
Na besedě promluví RNDr. Viktor
Žárský, CSc. z Ústavu experimen-
tální botaniky AV ČR.

* * *

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE ve spolupráci s ob-
čanskými sdruženími pořádá v so-
botu 26. května 2012 v 15 hodin 
v pořadí již pátou Ekumenickou
bohoslužbu za krajinu na Sedlec-
kých skalách. 
Kázáním poslouží Joel Ruml, sy-
nodní senior Českobratrské církve
evangelické. 
K  následné besedě je pozván eko-
nom Tomáš Sedláček. 
Místo bohoslužby je dosažitelné ze
zastávek MHD v Praze-Suchdole
(147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká),
od žel. zast. Praha-Sedlec nebo od
přívozu v Praze-Sedlci (ve 14 h bu-
de od přívozu zajištěn doprovod na
místo bohoslužby). 
Bohoslužbě již tradičně předchází
pouť od kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech, sraz
v 10 h. 
Více informací najdete v rubrice
"akce" na www.drahan.chabry.cz .

Milí rodiče!
Zveme vaše děti na třináctou Dět-
skou konferenci (DK), která je sou-
částí letní Křesťanské konference
(KK), pořádané KMS a ČEA. Prog-
ram DK opět zajišťuje Sdružení
Samuel, Biblická práce pro děti. Ná-
zev a téma letošní DK bude „Pán
Ježíš se vrátí“. Dětem se budou vě-
novat zkušení služebníci, jejichž
cílem je pomoci vašim dětem růst 
v lásce k Pánu Ježíši a k Božímu
Slovu.

DK pro předškolní děti
Pro předškolní děti od 4 do 6 let
včetně bude připraven denní pro-
gram v Praze ve stejné budově, kde
proběhne KK. Každý den po pro-
gramu se budou děti vracet k rodi-
čům. Do předškolního oddělení
přijímáme pouze děti rodičů, kteří
se zúčastní celé KK a jsou řádně při-
hlášeni (ideálně na stejné přihlášce
spolu s dětmi). Děti mladší 4 let se
DK nemohou zúčastnit.
Konferenční poplatek je 550,- Kč
(zahrnuje též obědy a svačiny). Upo-
zorňujeme, že program pro před-
školní děti se ne vždy zcela časově
kryje s programem KK pro dospělé.

DK pro školní děti – pobytová
Pro školní děti od 7 do 14 let bude
program na okraji Prahy v ZŠ Klá-

novice. Děti zde budou i přespávat
(bude potřeba, aby měly vlastní
spacák a karimatku), od vás tedy
děti převezmeme v pátek ráno při
registraci a předáme je zpět až 
v neděli odpoledne.
Děti rodičů, kteří se zúčastní KK,
zaplatí konferenční poplatek cel-
kem 950,- Kč.
Děti rodičů, kteří se nezúčastní KK,
zaplatí konferenční poplatek cel-
kem 1150,- Kč.
Konferenční poplatek zahrnuje i ubyto-
vání a stravování (plná penze) a společ-
nou dopravu do Klánovic a zpět.
Upozorňujeme, že nižší konferenč-
ní poplatek platí pouze děti rodičů,
kteří se zúčastní celé KK a jsou
řádně přihlášeni (ideálně na stejné
přihlášce spolu s dětmi). Slevu
nelze vztáhnout na jiné příbuzné,
známé apod.

Připomínáme:
* Není možné přihlásit dítě pouze
na některé dny konference.
* Děti je potřeba přihlásit nejpozdě-
ji do 15. května 2012. Pokud děti
nepřihlásíte do tohoto data, nebu-
dou se moci DK zúčastnit. Přihláš-
ka je platná až po zaplacení.
* Školní děti rozdělujeme do skupi-
nek podle vlastního uvážení a na
vaše ani jejich přání v tomto směru
nemůžeme brát ohled. Prosíme,

připravte na to své děti. Děkujeme.
* Kapacita DK je limitovaná a ze-
jména u předškolních dětí může
být naplněna ještě před 15. květ-
nem.
* Všichni přihlášení obdrží e-mail s
potvrzením přihlášky a bližšími in-
formacemi (doporučený seznam
věcí apod.). Jestliže tento e-mail ne-
obdržíte do 15. června, kontaktujte
nás prosím.
* Společnou přihlášku na KK a DK
najdete na webové adrese 
http://prihlasky.kmspraha.cz/kk-
dk-2012 
Jestliže se již přihlášené dítě nebude
moci z jakéhokoliv důvodu DK
zúčastnit, prosím informujte nás co
nejdříve o této skutečnosti e-mai-
lem na adresu dk@samuelcz.com.
Refundace zaplaceného konferenč-
ního poplatku se řídí následujícími
pravidly:
* při odhlášení do 31.5. bude vráce-
no 100 % poplatku
* při odhlášení od 1. do 30.6. bude
vráceno 50 % poplatku
* při odhlášení od 1. do 5.7. bude
vráceno 10 % poplatku
* neúčast bez odhlášení - poplatek
se nevrací 
Těšíme se na vaše děti!

Za přípravný tým
Jan a Ráchel Bícovi

Samuel, Biblická práce pro děti

Pozvánky

Dětská konference 2012

Pán Ježíš vypráví podobenství o
dvou synech. Jednomu otec poručil,
aby šel pracovat na jeho vinici. Měl
jít hned. Tedy bez odkladu. Dnes, jak
tam čteme. On však odpověděl:
„Nechce se mi.“ To je drzý chlapec,
řekneme si. Kolik takových synáčků
vidíme kolem sebe. Přiznejme si, že
jsme je kolikrát sami tak vychovali
nemístným rozmazlováním. Také,
že jsme ve svém mládí sami tak ně-
kdy jednali. Možná jsme nebyli
přímo tak drzí, ale všelijak jsme se
vymlouvali. Třeba, že nejsme dost
připraveni, a proč zrovna dnes,
nešlo by to odložit na zítra? Však to
znáte, všelijak se ošíváme, odkládá-
me s nadějí, že na to otec zapomene
- zkrátka, že to nějak vyšumí do ztra-
cena. Tak se často podobáme tomu
prvnímu synu, jenže zde je ta počá-
teční drzost o to větší, že jde o jedná-
ní vůči nadevše milujícímu otci.
Avšak v našem podobenství si to ten
první oslovený rozmyslel, litoval, že
otci tak vzpurně odpověděl, a nako-
nec šel. Kolikrát litujeme, že jsme tak
příkře odmítli někomu, kdo nás má
rád, otci, matce, muži, manželce, ne-
bo i dítěti, které po nás něco úpěnli-
vě požadovalo. Změníme svůj vzdor
a přemýšlíme, jak bychom to napra-
vili. A nejen přemýšlíme, nýbrž do-
datečným vyhověním hledíme do-
kázat, že je máme rádi.
A jak to bylo s tím druhým synem?
Na otcovu žádost, aby šel pracovat
na jeho vinici, odpověděl: „Ano,
pane.“ Bez otálení odpoví ano, a
ještě otce osloví uctivě pane. I u nás
bývalo dříve zvykem uctivé oslove-
ní pantáto, ale později se to stalo
spíše jakýmsi bodrým vyjádřením.
Tehdy však kyrios nebo dominus
znělo opravdu uctivě. Ale právě
tento vzorňák nešel pak na vinici
pracovat. Také jsme byli schopni ně-
kdy tak zdvořile odpovídat, ale sku-
tek utek. Už kterýsi mudrc řekl, že

nejsilnějším odmítnutím bývá oka-
mžitý souhlas. Nechce se nám vyho-
vět něčí žádosti, a místo abychom
řekli otevřeně ne, z pohodlnosti při-
kývneme, a pak se na to vykašleme.
Když nyní porovnáme jednání obou
synů, pak musíme prohlásit s poslu-
chači Ježíšovými, že vůli otcovu spl-
nil ten první, který sice řekl „nechce
se mi“, ale potom toho litoval a sku-
tečně jednal podle otcova přání
Koho Pán Ježíš ve své době vypo-
dobnil těmi dvěma syny? Už Kraličtí
poznamenávají, že „tím prvním jsou
publikáni a nevěstky, kteří sami při
sobě i v očích svého okolí říkali oká-
zale k Boží vůli ne“. Publikáni svým
šizením na daních se postavili proti
Božímu požadavku nepokradeš a
nevěstky svým životem proti přiká-
zání nesesmilníš. Ale když přišel Je-
žíš Kristus, změnili své myšlení, 
z vděčnosti jednali podle jeho přání.
Někteří se stali jeho nejbližšími
učedníky.
Druhého syna připodobňuje Pán
Ježíš také podle Kralických „k farize-
ům a zákoníkům i jiným k nim po-
dobným, kteříž se za povolné syny
Boží stavěli, srdcem však daleko od
něho byli“. V rozhodující chvíli zů-
stávali ve své zarytosti.Takové, jak
čteme v posledním verši našeho od-
dílku, „celníci a nevěstky předchá-
zejí do království Božího“.
Co to znamená pro nás? Dejme si
pozor na svou zbožnost, abychom se
nevynášeli okázale svým ano, netvá-
řili se pomazaně, ale nebyli ochotni
pracovat na vinici Páně. To nezna-
mená jen ve sboru, ale také v rodině,
v zaměstnání, ve světě, všude, kam
jsme postaveni. Vždyť čteme, že
„pole je tento svět“ (Mt 13,38). Jak
bychom mohli říct ano, a pak nejít?
Na druhé straně nelámejme hůl nad
těmi, kteří žijí mimo církev a často
na samém okraji společnosti. Dos-
tojevskij ukazuje ve svých romá-

nech, jak takové nevěstky dovedou
zločince odkázat na evangelium a
pracovat na jejich záchraně. Nejde
však jen o krajnosti. I dnes je najdou
lidé, kteří se nehlásí k církvi, ale 
v rozhodujících okamžicích naplní
bez řečí a bez otálení Boží vůli, např.
v ochotné pomoci postiženým.
V našem textu jsme slyšeli o dvou
možnostech . Říci ne, a pak opravdu
jít, a říci ano, pane, a pak nejít. Podle
matematických variací jsou zde ješ-
tě jiné dvě možnosti. Říci ne, a pak
opravdu nejít, a říci, ano, a pak
opravdu jít. Říci ne, a nejít se nám
zdá upřímnější než pokrytecký sou-
hlas, a pak nic nedělat. Marnotratný
syn řekl otci, že nebude už pracovat
na jeho polích, a skutečně nepraco-
val. Odešel do světa. Jak to tam s
ním skončilo, dobře víme. V chudo-
bě a u prasat, tedy pro židy v oblasti
pohanské poskvrněnosti. Ještěže 
v poslední chvíli přišel k sobě.
Pak je zde ta nejvýbornější možnost,
totiž říci ano, a skutečně pak jít. To
dovedl dokonale jen Pán Ježíš Kris-
tus. Vzal na sebe úkol, jímž ho Otec
pověřil a věrně v něm pracoval až
do oběti života. Byla to práce na
vinici s tvrdou půdou a všelijak pro-
pleteným houštím, ale neuhnul a
poctivě dělal.
Ale, pozor, to všechno by mohlo
vyznít jen jako apel na naši snahu a
poslušnost, jen jako mravní poučení.
Kam jsi, pisateli, zašantročil evange-
lium? Tu si připomeňme, kdo to
vykládá a k čemu nás volá. Vždyť je
to radostné poselství o díle, které je
obrovskou výsadou a vyznamená-
ním. Dává smysl našemu životu,
který stojí za to, aby byl žit. Jsme
voláni k dobrému rozhodnutí a k
práci, která neběží do prázdna.
"Buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu
marná."

Jan Pokorný

Dva synové Mt 21,28-31
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