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Naši věrní a shovívaví čtenáři! 

Zdá se mi, že před novým školním / pracovním rokem je docela na místě místo 
úvodníku zařadit poněkud delší úvahu vzácného Božího muže a mučedníka pro 
víru, Číňana Watchmana Nee. Jeho spisy dodnes oslovují věřící na celém světě, 
u nás je vydává speciální nakladatelství STROM. Přeji v tichém zamyšlení hluboké 
oslovení a také patřičná rozhodnutí pro naši službu. 

Ludmila Hallerová 

Watchman Nee: Služba svatyni nebo Pánu 

Ez 44:15 – 16 Avšak levijští kněží Sádokovci, kteří drželi stráž při mé svatyni, když 
Izraelci zbloudili ode mne pryč, ti se budou ke mně přibližovat, aby mi 
přisluhovali, a budou přede mnou stávat, aby mi přinášeli tuk a krev, je výrok 
Panovníka Hospodina. Ti vstoupí do mé svatyně a ti se přiblíží k mému stolu, 
budou mi přisluhovat a držet stráž. 

Iz 53:12 Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že 
vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh 
jej postihl místo nevěrných. 

Gn 3:17 – 19 Adamovi řekl: Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, 
z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život 
z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu 
své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi 
a v prach se navrátíš. 

Sk 13:2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: »Oddělte mi 
Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.« 

L 17:7 – 10 Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral 
nebo pásl: »Pojď si hned sednout ke stolu? Neřekne mu spíše: ,Připrav mi něco 
k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty!` 
Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když 
učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme jenom služebníci, učinili 
jsme to, co jsme byli povinni učinit.« 

Hned na začátku bych chtěl zdůraznit, že na pohled (viditelně) nebývá znát rozdíl 
mezi službou ve svatyni a službou Pánu. 



Mnozí se maximálně nasazují za bližní, pro záchranu hříšníků nebo pro záležitosti 
církve. To je v pořádku. Mám však jednu otázku: Oč vám jde? O to, abyste 
pomohli světu kolem sebe nebo o službu Pánu? Jedná se vám na prvním místě o 
bližní nebo o Pána? Buďme zcela upřímní! Práce v Božím království je přitažlivá i 
pro naše tělo. Možná se nám jeví zajímavá, nebo nás těší, když vidíme zástupy 
lidí, kteří přicházejí slyšet naše kázání a pak vidíme, jak se obracejí k Pánu. A 
když musíme někdy zůstat doma a zabývat se všedními věcmi, zdá se nám, že náš 
život nemá smysl. Mnohem krásnější by bylo jít a sloužit na Boží vinici. 

Duchovní člověk ale takto nesmýšlí. To je smýšlení těla, smýšlení přirozeného 
člověka. Jen kdybychom nahlédli, jak velmi mnoho z toho, co by rádo platilo jako 
služba Pánu, tou službou ve skutečnosti ani není. Pán Bůh sám říká, že jistá 
skupina Levitů sice velmi horlivě pracuje v chrámě, ale jemu přesto neslouží. 
Konali sice službu svatyni, ale služba Pánu a služba svatyni jsou si často tak 
podobné, že je nebývá snadné rozlišit. 

Když někdo v Izraeli přišel do chrámu, aby obětoval, byli tu tito Levité ochotně po 
ruce, aby pomáhali při přinášení obětí chval, obětí pokojných i zápalných. 
Přiváděli oběť k oltáři a poráželi obětní zvířata. To je přece nádherná práce: 
usvědčovat hříšníky a věřící přivádět blíže k Pánu! Pán Bůh přijímal tuto jejich 
službu, ale neuznal ji jako službu JEMU. 

Moji drazí bratři a sestry, po ničem tolik netoužím, než po tom, abyste prohlédli a 
poznali, co od nás vlastně Pán Bůh čeká. On hledá takové, kteří by vpravdě 
sloužili jemu samému. (Ez 44:16) 

Obávám se, že mnohým z nás jde pouze o to získávat pro Pána hříšníky a 
povzbuzovat věřící, ale ne o přímou službu Pánu. Kolik tzv. služby tryská pouze 
z našich přirozených zálib! Jsme plni horlivosti a také chuti do práce, že prostě 
nedokážeme zůstat doma, a tak konec konců nám vlastně služba lidem vyhovuje. 
Uspokojuje nás! Sloužíme hříšníkům, protože nás to těší. 

Měl jsem vzácnou přítelkyni, která je již u Pána. Jednou jsme po společné 
modlitbě četli oddíl z Ez 44. (Byla mnohem starší než já.) Řekla mi tehdy: »Můj 
milý mladý bratře, je tomu dvacet let, co jsem prvně přemýšlela o tomto místu 
Písma.« Ptal jsem se: »Jak jsi reagovala na tu stať?« Odpověděla: »Když jsem 
dočetla, zavřela jsem Bibli, poklekla jsem a prosila Pána: ´Pane, učiň ze mne 
člověka, který bude sloužit tobě, a ne pouze svatyni.´« 

Modlíme se také tak? 

A co tím vlastně myslíme, když oddělujeme službu svatyni a službu Pánu? 
V Písmu čteme: »Kněží pak Levitští, synové Sádochovi, kteří drželi stráž nad mou 
svatyní, když synové Izraelští ode mne zbloudili, ti budou ke mně přistupovat, aby 
mi přisluhovali a stáli před mou tváří obětujíce mi tuk a krev.« 

Takové je Hospodinovo nařízení. Podmínky k tomu jsou tyto: přistupovat před 
Pána a stát před ním. Jak je nám někdy zatěžko dostat se do Boží přítomnosti! Jak 
se děsíme osamělosti a i když se třeba viditelně stáhneme do samoty, své 



myšlenky nejsme schopni upřít jen a jen na Pána (toulají se nám)! Je mnoho těch, 
kteří jsou schopni vejít do svatyně, ale mnohem více je těch, kterým se líbí sloužit 
bližním. Bohu však sloužit můžeme jen tenkrát, když se k němu přiblížíme. 
Vstoupit do Boží blízkosti a klečet před Ním třeba hodinu, to vyžaduje všechnu 
sílu, kterou máme. Je třeba se k tomu přinutit. Ale každý, kdo slouží Pánu, ví, jak 
vzácné jsou to chvíle. Ví, jaká pak je to radost, když třeba o půlnoci procitneme a 
strávíme hodinu na modlitbě s Pánem. Nebo časně zrána (a pak to dospíme). 
Nevíme-li nic o skutečném přiblížení se k Pánu, pak ani nemůžeme nic vědět o 
službě JEMU. Není možné stát stranou a sloužit Mu s odstupem. Je jen jedno 
jediné místo, kde lze sloužit Pánu zcela osobně, a to místo je SVATYNĚ. 
V chrámové předsíni se obracíme k lidem, ve svatyni k Bohu. 

Text, který jsme si přečetli, zdůrazňuje nutnost přiblížení se k Bohu, máme-li mu 
skutečně sloužit. Ukazuje nám, že k této službě patří i STÁNÍ před ním. Zdá se mi, 
že dnes toužíme jít stále kupředu. Neumíme už stát. Je mnohé, co nás upoutává, 
takže se stále pohybujeme tam a zpět. Nezastavíme se ani na chvíli. Duchovní 
člověk se však musí umět zastavit a stát tak dlouho před Bohem, až mu Bůh zjeví 
svou vůli. Umí držet stráž před Pánem a čekat na Jeho rozkazy. 

Pokračování v příloze 

Heartbridge 
Zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu, nebo narodil se vám dnes 
spasitel, kterýž jest Kristus Pán.(Lukáš 2:10.11) 

Heartbridge, mosty k srdcím, myslím si, že tohle není jen název skupiny, která 



k nám přijela z Hawaie, ale i místo v každém křesťanovi, místo v každém z nás, na 
kterém se máme pořád čemu učit a co by z nás mělo zářit. 

Když jsme jely s Anetkou na začátku srpna pomoci do Chebu, byly jsme naprosto 
fascinované akcí, která tam měla probíhat, a byly jsme rády, že můžeme při něčem 
takovém sloužit. 

Mladí lidé, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši a rozhodli se jít na čas pracovat 
jak na sobě a svém vztahu s Bohem, tak na svém talentu, studovali tři měsíce na 
Hawai a nacvičovali představení, se kterým pak dva měsíce cestovali po Evropě. 
Skupina jednapadesáti studentů ze třinácti zemí z různých kontinentů moderním 
podáním ztvárnila příběh marnotratného syna, kde použila jak prvky divadla, tak 
zpěvu, hudby a tance,a to od hip-hopu po korejské bubny. Svou pestrostí a 
nadšením přilákala na náměstí nejednoho člověka. Skupina měla plán na celé dva 
měsíce, jen na jeden týden ne. Zkoušeli obeslat různé sbory, ale z různých důvodů 
nebyl žádný v polovině srpna volný. Modlili se za to a cítili, že to dobře dopadne a 
že někoho potkají během cesty. Hodně jim sice na mysli ležela Praha, ale neměli 
s kým se tam spojit. Když jsme s nimi pak o tom s Anet a Adamem mluvili, říkali, 
že se jim jevilo jako nereálná možnost, že by mohli hrát v našem sboru. Jenomže 
se to stávalo čím dál skutečnější, a po telefonátu Honzovi Jackaničovi, co si o tom 
myslí a jak by se to dalo udělat, začaly přípravy… 

I když bylo naprosto jisté, že k nám přijedou, až jeden-dva dny předtím, s pomocí 
Boží se všechno zvládlo. I přes sobotní nepřízeň počasí, kdy bylo naplánováno 
vystoupení na Palackého náměstí, byl čas v Praze přínosem. 



A v neděli mohli vystoupit u nás ve sboru. I když dost věcí bylo narychlo a nebylo 
kdy pozvat lidi předem, sbor byl celkem plný. Myslím si, že se členům skupiny 
podařilo pár věcí o kterých sní - zvěstovat lidem radost velikou i propojit něco 
v našem sboru. Na ten čas totiž dali dohromady lidi z českého, ruského, 
anglického i čínského shromáždění. 

Nechť každý z nás se dá vést Bohem, a když to uděláme, nemusíme vždycky vědět 
proč a jak jdeme, ale kdo ví, co z toho pak jednou vzejde. Třeba pak my z České 
republiky objevíme na Hawai ráj na zemi? Ale ten opravdový RÁJ nás teprve 
čeká..:), tak do té doby ukazujme cestu ostatním! 

Lenulka Semoradová 

Klub seniorů od 23. září - úterky od 15h: 
23. 9. Život ve společnosti bez norem – sestra L. Hallerová 

30. 9. Dětská ilustrace - br. kaz. Vl. Pospíšil 

Klub maminek od 10. září - středy od 9:30 

Křest na Velikonoce 
Na Velikonoce 2009 bychom rádi udělali křest. Zájemci o křest, hlaste se u 
starších sboru: asi od 1/2 září by mělo začít vyučování křtěnců 

Narozeniny v září 
1. Ludmila Hallerová 
2. Lavkay Oksana 
9. Evženie Adamová 
11. Růžena Klinková 
13. Pavla Boháčová 
14. Jana Kolaříková 

15. Anatolij Kaliničenko 
19. Petr Vitner  
19. Ester Vovkaničová 
20. Daniela Včeláková 
21. Martina Jackaničová 
24. Štěpán Boháček 

24. Tomáš Polívka 
25. Jana Zasadilová 
27. Jiřina Boháčková 
28. Kateřina Průchová 
30. Marta Veselovská 
30. Markéta Dolejšová 

V pátek 15. srpna zemřela po delší nemoci sestra 
Bohumila Šolcová (*21. 6. 1919) 

Program Sborového shromáždění 
– reakce na dopis vsetínského sboru (viz příloha) 

– příprava voleb diákonů 2. listopadu. 

 



  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  

Ne   7. 9.   Vl. Hejl 
Ne 14. 9.   M. Šolc 
Ne 21. 9.   M. Matys 
Ne 28. 9.   M. Tresa (místní) 

Ne   5. 10. Vlado Vovkanič 
Ne 12. 10. M. Šolc 
Ne 19. 10. J. Boháček 
Ne 26. 10. M. Tresa (místní) 

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h 
9:00 - 9:45 společná modlitební chvíle 

Ne   7.   9. M. Šolc (V. Vovkanič) + Večeře Páně 
Ne 14.   9. Vl. Donát (V. Hejl) + po bohoslužbách Sborové shromáždění 
Ne 21.   9. V. Vovkanič (J. Boháček) 
Ne 28.   9. Marek Titěra = host ze Zlína (P. Haller) 
Ne   5. 10. L. Hallerová (V. Hejl) + Večeře Páně 
Ne 12. 10. Pavel Coufal =  host z Brna 
Ne 19. 10. Díkůvzdání za úrodu 
Ne 26. 10. Konec letního času (noc bude delší) 

Program na září a výhled dále 
Po   8. 9 18h Sborová rada 
Ne 14. 9.  po bohoslužbách – Sborové shromáždění  
Velikonoce 09 křest 
 

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 
Klub AJ: www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

 


