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Mojžíš a Eliáš mluvili o Jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. L 9,31 

Událost na Hoře proměnění se nám jeví v novém světle, když si uvědomíme, jak 
často asi ke konci své životní cesty pociťovali Mojžíš a Eliáš tu tíhu 
nedokonalosti, navzdory slavnému zjevení na Orébu a na Sinaji. Byla to bolest, 
kterou nepochopí, kdo se nikdy netřásl před svatým Božím majestátem. A nyní je 
zde Ten, na jehož příchod ve víře očekávali. O čem že to s Ním mluví? Nikoli o 
Jeho divech, které vzkázal zvěstovat Janu Křtitelovi, ale o Jeho cestě, kterou měl 
dokonat v Jeruzalémě. 

Jako andělé se koří, žádostiví patřit do hlubin spásy, tak je pohled těchto dvou 
mužů, největších postav Starého zákona, upřený na  j e d i n ý  bod: na to, co měl 
Pán Ježíš dokonat v Jeruzalémě. Tam na kříži je pomoc, odtud přichází to, co 
Starý zákon nemohl dát. 

Je jen jedno jediné místo v celém vesmíru, kde je možné zůstat skrytý před zlobou 
pekla i před vlastní slabostí, a to je kříž Pána Ježíše Krista. Tam na kříži přemohl 
Pán Ježíš všecky temné mocnosti, tam slavil nad nimi triumf, tam zaplatil za 
všecka přestoupení Zákona a otevřel Novou smlouvu ve své krvi, tam smíme 
hledět do hlubin a dálav Boží slávy. 

Vnímáš nedostatky ve své službě, neklidné srdce  a svědomí tě sužuje? Udělej to 
jako Mojžíš a Eliáš. Jdi k Pánu Ježíši a dej si Jím otevřít pohled na to, co naplnil v 
Jeruzalémě na golgatském kříži. Vejdi tou roztrženou oponou Jeho těla do svatyně. 
Na této živé cestě se upevní tvůj krok, tam ti zjeví, co skrývá Jeho kříž. 
Vysvobozený Jeho smrtí k novému životu smíš jásat: 
 

Haleluja! Haleluja! Pouta zlámána, 
zlaté svobody svitnul den! 
Haleluja! Haleluja! Bitva vyhrána! 
Zvítězil Ježíš! Jsem svoboden. 
 

Haleluja! Haleluja! Zaplacen můj dluh 
drahou Beránka obětí. 
Haleluja! Haleluja! Usmířen je Bůh, 
duše má zbavena prokletí. 

Kde je, ó smrti, osten tvůj strašlivý, 
kde je, ó peklo, vítězství tvé? 

V krvi Krista svobodu má hříšník truchlivý. 
Z Božích ruk nikdo ho nevyrve. 

Otto Stockmayer: Zjevila se milost Boží, str.105 - 106 



  

Program velikonočních shromáždění 
 
20. 3. Zelený čtvrtek – 18:30 – biblická hodina = téma: stvoření x evoluce a další 

přístupy ke vzniku světa vede Marek Macák 
 
21. 3. Velký pátek – 18:30 – shromáždění s Večeří Páně, vede br. kaz. Miloš Šolc 
 
23. 3. Neděle vzkříšení – 8:00 trojjazyčná Jitřní bohoslužba na Vyšehradě v parku 

na jižní straně kostela sv. Petr a Pavla (to je na 
druhé straně chrámu než je hřbitov). Kázáním 
poslouží: česky Jáchym Gondáš (kazatel BJB P4), 
anglicky Gereth Moris (kazatel IBCP) a rusky 
Gennadij Gavrilov (kazatel BJB Vinný kmen). 

 
23. 3. Neděle vzkříšení – 10:00 velikonoční bohoslužba, káže br. kaz. Vl. Pospíšil 
 
24. 3. Pondělí velikonoční – 8:50 společný výlet (i s pankráckými) – sraz 8:50 na 

Hlavním nádraží u pokladen. Pojedeme do 
Srbska a půjdeme na Královu studni, pak po 
červené k Dubu sedmi bratří a dále na hrad 
Karlštejn a pak po žluté na vlak ž. st. 
Karlštejn = celkem 7,5km. Počítáme se dvěmi 
zastávkami: 1. asi po 2km = mimo CHKO 
malý ohýnek na buřty, 2. na hradě Karlštejn 
na prohlídku hradu, ale bez prohlídky 
interiérů. Cena zpáteční skupinové jízdenky 
ČD cca 50Kč/osobu. Jídlo a pití s sebou! 

 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800 KS 0558 (SS stipendijního fondu = 911010)

Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Klub AJ: http://www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Zpravodaj: www.volny.cz/zpravodajbjbp3 

nebo: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 
 

 


